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HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO
Keliber Oy on toimittanut aluehallintovirastoon 23.4.2018 päivätyn Syväjärven louhosalueen ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksen. Hakemus on tullut aluehallintovirastossa vireille 25.4.2018. Hakija on toimittanut ennakkoneuvottelussa 9.5.2018 sovitun mukaisesti päivitetyn ja täydennetyn hakemuksen aluehallintovirastoon 21.5.2018.
TOIMINTA JA SEN SIJAINTI
Syväjärven kaivosalue sijaitsee pääosin Kokkolan kaupungin ja osittain
Kaustisen kunnan alueella, noin 13,5 km koilliseen Kaustisen keskustasta.
Kaivoshankkeen tarkoituksena on louhia Syväjärven spodumeenipegmatiittimalmia ja toimittaa sitä rikastettavaksi yhtiön Kaustisen Kalavedenkylässä sijaitsevalle, suunnitteilla olevalle rikastamolle. Yhtiön tunnetut litiummalmivarat sijaitsevat viidellä erillisellä tunnetulla esiintymällä, joista Syväjärven esiintymä on yksi.
Syväjärvi ja Heinäjärvi sijaitsevat kokonaan Kokkolan kaupungin puolella.
Järvet ovat osa kiinteistöä vesialue 272-876-3-1, jota hallinnoi KälviänUllavan yhteisten vesialueiden osakaskunta.
Syväjärven kaivosalue sijoittuu vesialueen 272-876-3-1 lisäksi kiinteistöille
Järvipalsta 272-418-15-8, Syväjärvi 272-418-15-32, Vesala 272-418-50-22,
Järvikangas 272-418-50-21, Rautajalka 272-419-1-3, Hirvikangas 272-419-1141, Maijala 272-419-1-91, Toroja 272-418-16-8, Sydänmaa 272-418-50-13,
Hautakangas 236-403-3-26, Heinäranta 272-418-50-25, Vinkkelikangas 236403-3-19, Pihlajakangas 236-403-3-20, Hautakangas I 236-403-3-25, Tuoremaa 236-403-2-10, Metsäkyrölä 236-403-3-16 ja Rautajalka 272-419-1-4.
Syväjärven louhosalueen rakentamisen alkuvaiheeseen kuuluu Syväjärven ja
Heinäjärven kuivattaminen pumppaamalla vedet laskuojaa pitkin Ruohojärvenojaan.
Kaivoksen päätoimintoihin kuuluvat malmin louhinta räjäyttämällä avolouhoksesta, louhitun malmin esimurskaus, lastaus ja kuljetus. Louhinnan yhteydessä muodostuu sivukiveä, jota hyödynnetään rakentamisessa sekä läjitetään maanpäälliselle sivukiven läjitysalueelle. Aputoimintoihin kuuluvat muun
muassa pintamaiden poisto ja läjitys, räjähdysaineiden varastointi, polttoaineiden varastointi ja jakelu, louhoksen kuivanapito sekä vesien käsittely.
Toiminta edellyttää muun muassa toimisto-, huolto- ja sosiaalitilojen, räjähdysaine- ym. varastojen, pintamaiden ja sivukiven läjitysalueen, vesien varastointi- ja käsittelyaltaiden sekä pintavalutuskenttien, sähkölinjan ja kaivosalueelle johtavan tien ja kaivosalueen sisäisen tiestön rakentamista.
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Ympäristöluvan hakemisen peruste
Ympäristönsuojelulaki 27 § 1 momentti, ympäristönsuojelulaki liite 1, taulukko
2 kohta 7a ja kohta 13 e)

6
Vesitaloushakemuksen peruste
Vesilain 3 luvun 2 §
LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta 1 § 1 momentti 7 a ja 13 e
kohdat
Vesilain 1 luvun 7 § 1 momentti
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, OIKEUDET, YVA, KAAVOITUSTILANNE JA
YMPÄRISTÖVAHINKOVAKUUTUS
Voimassa olevat luvat ja päätökset
Kaivoslain mukaiset päätökset ja oikeudet
Tukes on myöntänyt Syväjärven louhokselle kaivoslain (621/2011) mukaisen
kaivosluvan 13.12.2018.
Syväjärven louhosalueella ovat voimassa seuraavat Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) myöntämät valtaus- ja malminetsintäluvat:
- lupatunnus ML2016:0001, ”Syväjärvi 2”, myönnetty 3.5.2017
- lupatunnus 9068 / 1, ”Syväjärvi 3, myönnetty 2.1.2014
- lupatunnus 9143 / 1, ”Syväjärvi 4”, myönnetty 2.1.2014
-lupatunnus ML2012:0176, ”Päiväneva”, myönnetty 13.3.2014
- lupatunnus ML2011:0077 (Syväjärvi 1), malminetsintälupapäätöksen muuttaminen, 3.5.2016
Lisäksi alueelle on haettu uutta malminetsintälupaa nimellä ”Roskakivi”
(ML2016:0020-01) ja jatkoaikalupaa nimellä ”Päiväneva” (ML2012:0176-02),
näiden päätöksiä ei ole vielä annettu.
Päätökset
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on 2.2.2018 antanut Keliber Oy:lle päätöksen
(Dnro EPOELY/30/2018) koskien poikkeamista luonnonsuojelulain 39 §:n 1
mom. ja 49 §:n 1 mom. mukaisista viitasammakon rauhoitussäännöksistä Syväjärven louhosalueella. Päätös on esitetty hakemuksen liitteenä 4A.
Lausunnot
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut 22.3.2018 ja Metsähallitus on antanut 2.3.2018 luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisen lausuntonsa koskien Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin Natura-arviointia. Lausunnot ovat hakemuksen
liitteinä.
Käyttöoikeudet
Keliber Oy esittää, että Syväjärven ja Heinäjärven (Ruohojärvet) kuivattamiseen liittyvät käyttöoikeudet ja niistä aiheutuvat korvaukset ratkaistaan kaivoslain mukaisessa toimituksessa, jolloin vältytään samojen asioiden yhtäaikaisilta ja päällekkäisiltä käsittelyiltä eri viranomaisissa ja mahdollisilta ristiriidoilta eri päätösten väillä.
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YVA
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 22.3.2013 antaman päätöksen (EPOELY/17/07.04/2013) mukaan Keliber Oy:n KeskiPohjanmaan litiumprovinssihankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten
arviointimenettelyä. Kysymyksessä on ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 4 §:n 2 momentin tarkoittama hanke. Tämän hakemuksen vireille tullessa YVA-menettely oli vaiheessa, jossa hakija oli toimittanut 18.1.2018 YVAselostuksen ELY-keskukseen lausuttavaksi. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
on antanut yhteysviranomaisen lausunnon (Dnro EPOELY/8/07.04/2014)
YVA-selostuksesta 28.6.2018.
Kaavoitustilanne
Syväjärven louhosalueella ovat voimassa Keski-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavat 1–4, jotka ovat ympäristöministeriön vahvistamat (vuosina 2003, 2007,
2012 ja 2016). Ympäristöministeriö on vahvistanut 4. vaihemaakuntakaavan
22.6.2016. Parhaillaan on laadinnassa 5. vaihemaakuntakaava, joka käsittelee
kaupan palvelurakennetta, seudullisia ampumaratoja, yhdyskuntarakennetta ja
elinkeinoelämän edellytyksiä. Syväjärven alueella maakuntakaavassa ei ole
merkintöjä. Syväjärven louhosalueella ei ole voimassa olevia yleis- tai asemakaavoja. Keliberin Syväjärven, Rapasaaren, Outoveden sekä Läntän louhosalueiden osayleiskaavoitus on vireillä.
Ympäristövahinkovakuutus
Yhtiöllä ei ole voimassa olevaa ympäristövahinkovakuutusta, koska toiminta
ei ole vielä alkanut. Vakuutus otetaan kun toiminta alkaa.
TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ
Syväjärven louhosalue sijaitsee osittain Kokkolan kaupungin ja osittain Kaustisen kunnan alueella. Louhosalueelta on linnuntietä noin 13,5 kilometriä
Kaustisen kunnan keskustaan.
Maankäyttö ja asutus
Alle 1 kilometrin säteellä Syväjärven louhosalueesta ei sijaitse Maanmittauslaitoksen maastotietokantaan merkittyä loma- tai vakituista asutusta. Lähin
maastotietokannan mukainen vapaa-ajan kiinteistö sijaitsee noin 1,1 kilometriä louhosalueesta luoteeseen ja lähin vakituinen asuinrakennus yli 2 kilometriä louhosalueesta etelään.
Yleisten tietolähteiden perusteella louhosalueella ei sijaitse virallisia virkistysalueita tai -reittejä. Louhosalueen vierestä kulkee kuitenkin Kaustisen luontopolku. YVA-prosessin yhteydessä toteutetun asukaskyselyn tulosten perusteella louhosaluetta ja sen ympäristöä pidetään virkistyskäytölle merkityksellisenä erityisesti metsästyksen sekä marjastuksen ja sienestyksen kannalta.
Lisäksi alueella harrastetaan metsänhoitoa, hiihtoa ja muuta ulkoilua. Louhosalue kuuluu Kaustisen riistanhoitoyhdistyksen alueeseen.
Lähialueella ei sijaitse muuta teollisuutta ja louhosalue on kaukana muista
palveluista sekä infrastruktuurista. Suunnitellulle esiintymälle on tehty noin
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70 m pitkä koetunneli edustavan malminäytteen saamiseksi pilot-mittakaavan
rikastus- ja jalostuskokeisiin.
Maisema ja kulttuuriympäristö
Syväjärven lähimaisema on tasaista, pääosin ihmisen muokkaamaa metsätalousmaisemaa. Luonnontilaisten soiden määrä on vähäinen. Alle yhden kilometrin etäisyydellä Syväjärven louhosalueesta on turvetuotantoa. Turvetuotantoalueet ja avoimet, puuttomat suoalueet muodostavat lähes ainoat aukeat alueet Syväjärven louhosalueen lähiympäristössä. Alueella risteilee joitakin
metsäautoteitä, mutta suurempiin teihin on etäisyyttä.
Syväjärven louhosalue ei sijoitu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti tärkeille maisema- tai kulttuuriympäristöalueille. Maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita Kaustisen ja Toholammin välimaastossa on useita, mutta lähes
kaikki sijaitsevat vähintään yli 5 km etäisyydellä louhosalueesta. Valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY2009) on louhosalueelta etäisyyttä yli 5 km.
Louhosalueen muinaisjäännöksiä on selvitetty vuonna 2014 KeskiPohjanmaan Arkeologiapalvelun toimesta (Schulz & Itäpalo 2014). Syväjärven louhosalueella ei tiettävästi sijaitse muinaisjäännöksiä. Lähin muinaisjäännös on Tuoreetsaaret (tervahauta), joka sijaitsee yli 1 kilometrin päässä
Syväjärven louhosalueesta.
Alueen geologia ja maaperän tila
Syväjärven louhosalue kuuluu Pohjanmaan liuskekivivyöhykkeeseen. GTK:n
Maankamarakarttapalvelun perusteella Syväjärven louhosalueella kallioperä
on pääosin biotiittiparagneissiä, länsilaidalla esiintyy grafiitti- ja sulfidipitoista
paraliusketta sekä mafista vulkaniittia. Kalliopaljastumat ovat alueella harvinaisia, eikä louhosalueella sijaitse arvokkaita kallioalueita.
Syväjärven louhosalue sijaitsee noin 85 metrin korkeustasolla merenpinnasta. Alue on soiden ja matalien moreenikumpujen tilkuttamaa. Korkeuserot
ovat pieniä. Keliber Oy:n tekemien selvitysten perusteella Syväjärven louhosalueen maalaji on pääosin hiekkaista moreenia ja maapeitteen paksuus
on noin 5 metriä. Ruohojärvien läheisyydessä moreenin päällä on noin
3 metrin paksuinen turve- ja liejukerros.
Moreeniselvityksessä Syväjärven avolouhosalueelle kaivettiin kuusi tutkimuskuoppaa, joista kahdessa moreenikerroksen päällä oli noin 0,2 metrin
paksuinen turvekerros. Syväjärven moreenitutkimukset ulotettiin noin 2,8–
3,5 metrin syvyyteen maanpinnasta. Moreeniselvityksessä kerättiin tutkimuskuopista moreeninäytteitä, joiden metalli- ja rikkipitoisuudet analysoitiin Labtium Oy:n laboratoriossa. Moreeninäytteiden arseenin kokonaispitoisuus oli
lievästi koholla, keskimäärin 16 mg/kg. Arseenin luontainen kokonaispitoisuus Suomen maaperässä on keskimäärin 1 mg/kg, mutta vaihteluväli on
0,1–25 mg/kg alemman ohjearvon ollessa 50 mg/kg. Syväjärven moreeninäytteiden kokonaisrikkipitoisuus oli keskimäärin 0,07 %, joten moreeni ei ole
happoa tuottavaa.
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GTK:n tutkimustulosten perusteella Syväjärven louhosalueella ei todennäköisesti esiinny happamia sulfaattimaita. Maastossa mitattu maaperän pH oli 6,1
ja yhdeksän viikon inkubaation jälkeen pH oli 4,7. Maaperän pH-arvo perustuu Syväjärven louhosalueella yhden näytteen mittaustuloksiin.
Pohjaveden tila
Kaivospiirin alue ei sijaitse luokitellulla tai vedenhankinnan kannalta tärkeällä
pohjavesialueella eikä louhosalueen läheisyydessä ole luokiteltuja pohjavesialueita tai yksityisiä talousvesikaivoja. Lähimmät luokitellut pohjavesialueet
ovat vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet Tuohikorvenmäki
(1088551), Peltokydönharju (1023602) ja Koppelonharju (1023603) sekä vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet Tiaisenkangas (1088503) ja Pläkkisenharju (1023653). Kaikki pohjavesialueet sijaitsevat yli 6 kilometrin etäisyydellä Syväjärven louhosalueesta.
Syväjärven louhosalueen ympäristön moreeniselänteillä muodostuva pohjavesi purkautuu Syväjärveen ja Heinäjärveen sekä niitä ympäröiville suoalueille. Syväjärvi laskee länsipäästään Ruohojärvenojaan. Syväjärven alueella
pohjaveden laatua on tutkittu alueelle asennetuista havaintoputkista (S1, S2,
S3) otetuin vesinäyttein. Pohjaveden happipitoisuudet ovat yleisesti ottaen
alhaisia ja pohjaveden kemiallisen hapenkulutuksen arvot kohonneita johtuen
ympäröivien suoalueiden vaikutuksesta pohjaveden laatuun. Alhaisista happipitoisuuksista johtuen pohjaveden rauta- ja mangaanipitoisuudet ovat kohonneita. Havaintoputkessa S2 ammoniumpitoisuudet (400…550 µg/l) ovat
selvästi kohonneita ja ylittävät talousveden laatusuosituksen mukaisen
enimmäispitoisuuden
(400 µg/l).
Havaintoputkessa
S1
arseenin
(14,8…27,4 µg/l) ja jodin (68,1…232 µg/l) pitoisuudet ovat selvästi korkeampia alueen muihin havaintoputkiin nähden. Jodin pitoisuus (68,1…232 µg/l)
ylittää selvästi Suomen pohjavesien keskimääräisen jodipitoisuuden
6,78 µg/l.
GTK:n kevättalvella 2017 Syväjärvellä tekemissä pohjavesitutkimuksissa
(GTK 2017) todettiin, että Syväjärven kalliopohjavesissä esiintyi kerrostumista ja syvemmällä (noin 65–125 metrissä) oleva pohjavesi oli huomattavasti
kloridipitoisempaa kuin lähempänä maanpintaa oleva pohjavesi. Syvemmällä
olevan pohjaveden kloridipitoisuus oli korkeimmillaan 1 800 mg/l, mikä on
selvästi korkeampi pitoisuus kuin Syväjärven pohjavesitarkkailujen keskiarvo
(1,5 mg/l). Syvemmällä olevassa pohjavedessä oli myös korkea sähkönjohtavuus (paikoitellen jopa yli 500 mS/m).
Alueen luonto ja suojelukohteet
Kasvillisuus
Syväjärven louhosaluetta ja sen lähiympäristöä hallitsevat talousmetsät sekä
puustoiset, voimakkaasti ojitetut suot. Ojitusten seurauksena alkuperäiset
suoluontotyypit ovat muuttuneet paljon. Metsäisistä kohteista merkittävin on
Ruohojärvenojan alkupää. Ruohojärvenojan alkupää ja ojaa reunustava kapea metsäkaistale ovat luonnontilaisia, näitä ympäröivät kankaat sen sijaan
ovat hakattuja. Puro ja metsäalue ovat luokiteltavissa metsälain erityisen tärkeäksi elinympäristöksi, puron välitön lähiympäristö. Lisäksi alueella on muutama varttuneempi metsän kohde, joita voidaan pitää jokseenkin merkittävi-
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nä. Kyseessä on Syväjärven louhosalueelle sijoittuva yksi pienialainen (noin
0,7 hehtaaria) kangas, jossa kasvaa iäkästä (yli 100-vuotias) kuusikkoa. Metsäisillä kohteilla kasvillisuus on tavanomaista.
Heinäjärven ja Syväjärven rantavyöhyke on pääasiassa luonnontilaisia, mutta
melko vaatimatonta rantaluhtaa, joka on luokiteltavissa metsälain erityisen
tärkeäksi elinympäristöksi rantaluhta. Rantaluhdan kasvillisuus on tavanomaista ja alueelle tyypillistä. Luhdat ovat luokiteltu silmälläpidettäviksi, mutta
kyseisen luhdan paikallinen edustavuus ja suojelullinen merkittävyys on arvioitu vähäiseksi.
Eläimistö
Syväjärven louhosalueen ja sen lähiympäristön eläimistö koostuu pääosin
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan metsäalueille melko tyypillisestä lajistosta.
Eläimistöön kuuluvat kaikki suurpedot (ahma, karhu, susi ja ilves), metsäpeura, hirvi, metsäkauris ja saukko. Louhosalueella esiintyy myös muita yleisempiä pieniä nisäkäslajeja, kuten pienpetoja ja jyrsijöitä. Näiden lisäksi Syväjärven louhosalueella on tehty erillisiä lepakko-, liito-orava- ja viitasammakkoselvityksiä vuosina 2014–2016.
Viitasammakko
Tehtyjen havaintojen (Ramboll Finland Oy 2014 ja Tutkimusosuuskunta Tapaus 2016) perusteella Syväjärven, Heinäjärven, Rytilammen, Konttilammen
ja Rautajalkalammen arvioidaan olevan viitasammakon lisääntymisympäristöjä. Lampien ja niiden soisten ympäristöjen arvioidaan olevan lajin levähdyspaikkoja. Heinäjärven ja Rytilammen välisen ojitetun ja puustoisen suon
ojissa tehdyt havainnot viitasammakon kudusta viittaavat siihen, että viitasammakot liikkuvat alueella vesistöjen välissä. Aikuiset viitasammakot ovat
yleensä hyvin paikkauskollisia. Nuoret yksilöt liikkuvat enemmän etsien omia
reviirejä ja lisääntymispaikkoja. Vuosina 2014 ja 2016 tehtyjen havaintojen
perusteella voidaan arvioida, että eri lampien viitasammakkopopulaatiot ovat
yhteydessä keskenään käyttäen kulkuväylinä kutuvesistöjen välisiä kosteita
ympäristöjä sekä ojia kulkuväylinä. Vuonna 2017 tehdyssä seurannassa viitasammakosta ei tehty havaintoja missään em. vesistössä (Tutkimusosuuskunta Tapaus 2017). Heinäjärven ja Syväjärven läheisyyteen on kaivettu tekolampia, mutta viitasammakosta näissä tekolammissa ei ole tähän asti tehty
havaintoja.
Sukeltajat ja korennot
Syväjärven alueelta tehtiin kesällä 2018 erillinen sukeltaja- ja korentokartoitus. Sudenkorennot kartoitettiin etsimällä lentäviä yksilöitä pienvesien lähistöltä. Hankealueelta tavattiin kartoituksessa 7 sudenkorentolajia. Kesäkuun
käynnillä runsaimpia olivat vaskikorento ja isolampikorento ja heinäkuussa
siniukonkorento sekä tummasyyskorento. Lisäksi tavattiin muutama laji tytönkorentoja ja hukankorentoja. Tavatut lajit ovat yleisiä ja alueille tyypillisiä
lajeja.
Sukeltajakuoriaisia kartoitettiin Syväjärven hankealueelta sekä Iso- ja Pieni
Kalavedeltä käyttäen niiden pyytämiseen suunniteltua syöttirysää. Sukeltajakuoriaisia tavattiin neljältä seitsemästä kartoituslammesta. Hakkuuaukion
lammikosta ja Syväjärveltä ei tavattu sukeltajakuoriaisia lainkaan. Kartoituksessa pyydystettiin 55 sukeltajakuoriaisyksilöä, jotka jakautuivat kahteentois-
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ta lajiin. Runsain (38 kpl) laji oli isokiekkosukeltaja (Acillius sulcatus), jota tavattiin kolmelta tutkituista seitsemästä lammesta. Kaikki muut lajit olivat harvalukuisia ja niitä saatiin vain muutamia yksilöitä. Syväjärven louhosalueelta
ei tavattu suojeltuja direktiivilajeja
Linnusto ja lepakot
Syväjärven alueella tavattiin linnustoselvitysten yhteydessä suojelullisesti
huomioitavista lajeista tavia, pyytä, teertä, metsoa, taivaanvuohta, liroa, tervapääskyä, leppälintua, hömötiaista, töyhtötiaista, järripeippoa ja pajusirkkua.
Alueen pyykannan kartoituslaskennoissa tehtiin kuusi havaintoa lajista – kuten teerestäkin. Liro kuuluu Syväjärven mahdollisiin, mutta jokseenkin epätodennäköisiin pesimälajeihin. Syväjärvellä tavattiin myös laulujoutsenpari, joka
oli alueella kiertelevänä. Louhosalueen kaakkoisreunalla oli 2014 varpushaukan reviiri. Lisäksi louhosalueelta löydettiin 2014 kanahaukan pesä.
Louhosalueen lähialueilla, 1–2 kilometriä louhosalueelta, on vuoden 2010 jälkeen todettu myös viirupöllön pesintä. Muita lähialueilla tavattuja lajeja ovat
mm. myös louhosalueella tavatut pyy, teeri ja metso sekä kurki. Läheisten
Kontti- ja Rytilammen pesimälajisto on hyvin niukka ja vesi- ja rantalinnuista
havaittiin ainoastaan sinisorsaa (Konttilammella).
Kesällä 2014 tehdyn lepakkokartoituksen mukaan Syväjärven louhosalueella
ruokailee jonkin verran lepakoita, mutta laji- ja yksilömäärät ovat varsin pieniä. Kertyneen havaintoaineiston suppeudesta huolimatta Syväjärvi ja Heinäjärvi vesistöt on varovaisuusperiaatteen mukaisesti luokiteltu III-luokan lepakkoalueiksi. Louhosalueilla tai niiden läheisyydessä ei havaittu lepakoiden
tärkeitä ruokailualueita tai kulkureittejä (II-luokka). Kesän 2014 kartoituksessa
ei saatu viitteitä lepakoiden lisääntymisyhdyskuntien esiintymisestä alueen
rakennuksissa.
Suojelualueet
Louhosaluetta lähin suojeltu alue on Vionnevan Natura-alue (FI1000019,
SPA ja SAC), joka sijaitsee lähimmillään louhosalueelta noin 2,5 kilometriä
itään. Suurin osa Vionnevan Natura-alueesta kuuluu myös soiden suojeluohjelmaan.
Vesistön tila ja käyttö
Syväjärven louhosalue sijoittuu Perhonjoen päävesistöalueelle (49) ja Ullavanjoen valuma-alueelle (49.05). Kolmannen jakovaiheen mukaisesti Syväjärven louhosalue sijoittuu Torojan valuma-alueelle (49.058).
Syväjärven louhoksen vaikutusalueen suurimpia vesistöjä ovat Ullavanjoki
sekä Perhonjoki. Syväjärven louhoksen alapuolisia ojia ovat Ruohojärvenoja,
Rytilampinoja ja Vanha Toroja. Ruohojärvenoja laskee Rytilampinojaan, Rytilampinoja laskee Vanhan Torojan alaosaan ja Vanha Toroja laskee Ullavanjokeen.
Hakemukseen on liitetty louhosalueen alapuolisten pintavesien tarkkailutuloksia, pohjaeläinselvityksistä laadittu raportti sekä raportti koekalastuksista
ja ahventen lihasten metallipitoisuuksista. Seuraavassa kuvassa on esitetty
Syväjärven louhosalueelta purettavien vesien johtaminen sekä tarkkailupisteet, joiden tarkkailutulosten perusteella vedenlaadun nykytilaa on arvioitu.
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Syväjärvi ja Heinäjärvi
Syväjärvi ja Heinäjärvi eli Ruohojärvet ovat matalia ja pinta-alaltaan noin 4–5
hehtaaria. Järvien valuma-alue on osittain ojitettua metsä- ja suomaata. Vuosina 2014–2015 otettujen ennakkotarkkailunäytteiden perusteella Syväjärven
vesi oli hapanta ja veden alkaliniteetti pääosin huono. Järven happitilanne oli
välttävä–huono ja vesi oli väriltään tummaa, humus-, rauta- ja kiintoainepitoista sekä ajoittain sameaa. Muut analysoidut metallipitoisuudet olivat pieniä. Ravinnepitoisuudet viittasivat rehevään vesistöön. Mineraaliravinteiden
(N/P) suhteen perusteella Syväjärven minimiravinteeksi on arvioitu typpi.
Vuosien 2014–2015 ennakkotarkkailunäytteiden perusteella Heinäjärven vesi
oli hieman Syväjärven vettä emäksisempää ja alkaliniteetti vaihteli pääosin
välillä hyvä–tyydyttävä. Järven happitilanne oli avovesikaudella hyvä, mutta
maaliskuussa huono. Heinäjärven alusveden heikko happitilanne nosti osaltaan kokonaistypen, ammoniumtypen ja raudan pitoisuutta. Myös Heinäjärven vesi oli väriltään tummaa, ajoittain sameaa sekä humus- ja kiintoainepitoista. Metallipitoisuudet eivät olleet koholla pintavesien yleiseen tasoon nähden. Ravinnepitoisuudet viittasivat rehevään vesistöön. Vuonna 2014 verkoilla tehdyissä koekalastuksissa Syväjärvestä saatiin haukia ja ahvenia. Heinäjärvestä saatiin haukien ja ahvenien lisäksi myös särkiä. Ahven oli koekalastusten perusteella valtalaji.
Rytilampinoja
Ennakkotarkkailunäytteiden perusteella Rytilampinojan sähkönjohtavuus oli
pieni ja happitilanne vaihteli pääosin tyydyttävä-välttävä tasolla. Vesi oli väriltään tummaa, rauta- ja humuspitoista sekä ravinnepitoisuuksien perusteella
luokiteltavissa reheväksi. Minimiravinteena vedessä voi toimia joko typpi tai
fosfori. Tutkitut metallipitoisuudet eivät olleet koholla alueen pintavesien yleiseen tasoon nähden.
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Rytilampinojasta ei saatu sähkökoekalastuksissa saalista vuonna 2014. Ojalla ei arvioida olevan merkittävää kalastollista tai kalataloudellista arvoa.
Vanha Toroja
Vanhan Torojan tarkkailupisteen vesi oli vuosina 2014–2015 suhteellisen hapanta, tummaa, humuspitoista ja sähkönjohtavuudet alhaisia. Alkaliniteetti oli
ajoittain huono eli vesi puskuroituu heikosti happamoitumista vastaan. Happitilanne vaihteli välillä tyydyttävä-välttävä. Ravinnepitoisuudet viittaavat rehevään vesistöön. Metallipitoisuuksissa ei ollut havaittavissa korkeita pitoisuuksia. Kesäaikaisista pitoisuuksista lasketun minimiravinnesuhteen perusteella
minimiravinteena toimii typpi.
Vanhasta Torojasta saatiin vuoden 2014 sähkökoekalastuksissa saaliiksi neljä ahventa, tämän perusteella ojaa ei pidetä kalataloudellisesti merkittävänä.
Ullavanjoki
Ullavanjoki on noin 40,7 kilometriä pitkä, keskisuuri turvemaiden joki, jonka
valuma-alueen pinta-ala on noin 413 km2. Joen keskivirtaama on noin
3,8 m3/s. Ullavanjoen alaosalla virtaamavaihtelut ovat huomattavasti suurempia kuin joen yläosalla. Joen alaosan valuma-alueelle sijoittuu pintaalaltaan noin 102 hehtaarin suuruinen, matalaksi humusjärveksi luokiteltu
Emmes-Storträsket, joka on yhteydessä Lampeniin noin 700 metrin mittaisella Keminacken-nimisellä jokipätkällä. Lampen yhtyy Isojärveen, jonka kautta
Perhonjoki virtaa Kaustiselta Alaveteliin. Ullavanjoen ekologinen tila on arvioitu laajan aineiston perusteella hyväksi, joskin selvästi kohonneiden ravinnepitoisuuksien takia tilaa pidetään alustavasti uhattuna. Vedenlaatu on tyydyttävällä tasolla, sen sijaan pohjaeläinten ja piilevien tila on erinomainen.
Myös joen hydrologismorfologinen tila on arvioitu luokkaan erinomainen.
Emmes-Storträsketin tila on asiantuntija-arvioon perustuen tyydyttävä.
Ullavanjoen vesi on ollut 2000-luvulla Suomen sisävesille tyypillisesti lievästi
hapanta ja alueen suovaltaisten valuma-alueiden vesistöille tyypillisen humus- ja rautapitoista sekä sameaa ja väriltään tummaa. Veden puskurointikyky happamuutta vastaan on ollut keskimäärin hyvä tai tyydyttävä. Joen
typpi-, fosfori- ja a-klorofyllipitoisuudet kuvaavat rehevää vesistöä. Joen alaosalta mitatut ravinteet ovat olleet keskimäärin hieman joen keski- ja yläosan
pitoisuuksia pienempiä. Veden sähkönjohtavuus on ollut sisävesille tyypillisellä tasolla. Ullavanjoelta vuosina 2006–2015 analysoitujen alumiinipitoisuuksien keskiarvo ylittää EU:n vedenlaadun ohjearvon. Rautaa ja alumiinia
lukuun ottamatta metallipitoisuudet eivät ole olleet koholla. Ullavanjoen suurimpana kuormittajana pidetään maataloutta.
Ullavanjoen yläosalta Hyypästä saatiin vuoden 2014 kalastoselvityksessä
taimenia, mutta niiden lisääntymisestä ei ole merkkejä. Ullavanjoella harrastetaan virkistyskalastusta ja sitä voidaan pitää potentiaalisena jokena myös
lohikalojen lisääntymiselle. Kalasto koostui selvitysten perusteella ahvenista,
hauista, särkikaloista, kivisimpuista, kivennuoliaisista sekä mateista. Ullavanjoen kalaston tila on arvioitu tyydyttäväksi (SYKE Hertta). Koekalastuksissa
(Nab Labs 2014) Emmes-Storträsketillä ja Lampenilla särkikalat muodostivat
kalastossa enemmistön (86–90 %). Pasuri ja salakka olivat molemmilla järvillä runsaslukuisimmat särkikalat. Särkikalavaltaisuus kertoo myös rehevästä
vesistöstä.
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Perhonjoki
Perhonjoki on noin 150 kilometriä pitkä joki, jonka valuma-alue on noin
2 550 km2. Valuma-alueesta on viljelysalueita noin 10 %, suota noin 41 % ja
loput pääosin metsää. Suurimmat Perhonjoen sivujoet ovat Halsuanjoki,
Köyhäjoki ja Ullavanjoki. Perhonjoen alueella on tehty runsaasti tulvasuojelutöitä. Lisäksi joen keskiosan järviryhmän vedenpintaa on korotettu patoamalla.
Perhonjoen vedenlaatu ja vesien tila on erilainen eri kohdissa jokea. Syväjärven louhosalueelta purettavien vesien vaikutukset kohdistuvat Perhonjoessa
joen alaosalle, jossa vedenlaatu on luokiteltu tyydyttäväksi. Tilaan vaikuttavat
vesirakentaminen, säännöstely, hajakuormitus sekä happamilta sulfaattimailta tuleva kuormitus. Haja- ja osin myös pistekuormitus rehevöittävät jokea ja
vedenlaatua luonnehtivat kohonneet ravinnepitoisuudet ja etenkin tulvaaikoina samea vesi. Ravinnepitoisuudet (fosfori ja typpi) kuvaavat rehevää
vesistöä, kuten myös vesistön levämäärää kuvaava a-klorofyllipitoisuus. Veden sähkönjohtavuus on ollut keskimäärin sisävesille tyypillisellä tasolla.
Perhonjoen alaosan rautapitoisuudet ovat tyypillisiä suovaltaisten valumaalueiden vesille. Joesta mitatut alumiinipitoisuudet ovat ylittäneet EU:n vedenlaadun ohjearvot. Myös kuparin osalta on analysoitu yksittäisiä ylityksiä
EU:n vedenlaadun ohjearvoihin verrattuna. Muissa tutkituissa metallipitoisuuksissa ei ole keskimäärin havaittu pitoisuusnousuja. Perhonjoessa esiintyvät happamuushaitat ovat pääosin lievempiä kuin muissa Pohjanmaan suurissa joissa, eikä esimerkiksi kalakuolemia esiinny kuin poikkeuksellisesti
(esim. vuosina 2006 ja 2014). Veden puskurointikykyä happamuutta vastaan
kuvaava alkaliniteetti on keskimäärin luokkaa hyvä. Perhonjoen alaosaa on
perattu ja pengerretty, lisäksi Kaitforsin voimalaitoksen lyhytaikaissäännöstely vaikuttaa joen tilaan. Joen hydromorfologinen tila on huono. Keskiosan järviryhmän säännöstely heikentää ajoittain alapuolisen Perhonjoen happitilannetta välillisesti. Vesirakentaminen on muuttanut joen luonnontilaa selvästi,
vähentämällä esimerkiksi kalojen elinympäristöjen määrää ja laatua sekä estämällä vapaan liikkumisen.
Perhonjoen alaosa on luokiteltu pintavesityypiltään suuriin turvemaiden jokiin.
Alaosan ekologinen nykytila on arvioitu välttäväksi ja hyvä-tavoitetila arvioidaan saavutettavan vuoteen 2021 mennessä. Biologisen luokittelun perusteena olevat pohjaeläimet ja piilevät kuvaavat hyvää tilaa sekä kalat tyydyttävää tilaa. Alaosan padotuksesta ja säännöstelystä johtuen veden hydrologismorfologinen tila on arvioitu luokkaan huono.
Perhonjoen kalastus- ja virkistyskäytöllä on suurta paikallista arvoa ja joessa
on tehty kalataloudellisia kunnostuksia ja istutuksia vaelluskalojen palauttamiseksi. Perhonjokea pidetään potentiaalisena lohi- ja meritaimenjokena.
Vesistön nykyisiä valtalajeja ovat särkikalat ja hauet. Perhonjoen varrella on
runsaasti asutusta.
Luonnontilaiset lähteet ja uomat
Hakemuksen mukaan ei ole tiedossa, että hankealueella olisi luonnontilaisia
uomia tai lähteitä.
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Melu, tärinä ja liikenne alueella
Syväjärven louhosalueella ja alueen lähiympäristössä ympäristömelua aiheuttavat lähinnä metsätalous- ja turvetuotantotyöt. Metsätaloustöistä aiheutuva melu on metsätyökoneiden ja laitteiden sekä puutavara-ajojen melua.
Turvetuotannosta aiheutuu melua lähinnä kesän poutapäivinä. Louhosalueella tai sen lähiympäristössä ei ole nykytilassa merkittävästi tärinää aiheuttavia
toimintoja. Lähinnä tärinää voi vähäisessä määrin aiheutua Päivänevan turvetuotantoalueelta.
Louhosalueen lähiympäristön tiet ovat pääasiassa metsäautoteitä, joilla liikenne on vähäistä ja epäsäännöllistä. Malmikuljetuksia varten Syväjärven
louhosalueelta rakennetaan uusi päällystämätön tie osittain nykyiselle metsäautotielle, joka yhtyy kantatiehen 63 eli Toholammintiehen. Kantatie 63 on
Syväjärven louhosaluetta lähin vilkkaammin liikennöity tie. Vuonna 2016 kantatien 63 keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) oli 2 362 autoa ja raskaan
liikenteen keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVLras) oli 256 autoa.
Ilman laatu
Yleisellä tasolla arvioituna Syväjärven louhosalueen ja sen ympäristön ilmanlaatu on hyvä. Ilmanlaatuun vaikuttavat nykyisin lähinnä liikenteen päästöt ja
pienhiukkaset, otsonin kaukokulkeumat sekä turvetuotanto. Syväjärven louhosalueen läheisyydessä ei sijaitse teollisuutta.
HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA
Ympäristölupaa haetaan Keliber Oy:n Syväjärven avolouhoksen toiminnalle,
joka sisältää malmin ja sivukiven louhinnan ja sivukiven läjityksen sivukivialueelle sekä toiminnan käynnistämiseen tarvittavien alueella tehtävien rakentamistoimenpiteiden suorittamiseen. Ympäristölupaa haetaan malmin
louhintamäärälle 540 000 t/a.
Lisäksi haetaan vesilain mukaista lupaa toiminnan edellyttämälle Syväjärven
sekä Heinäjärven määräaikaiselle kuivattamiselle.
Yleiskuvaus toiminnasta
Hakijan tavoitteena on litiumin tuotantotoiminnan käynnistäminen Syväjärven
louhosalueella, jonka pohjoisosa sijoittuu pääosin Kokkolan kaupungin alueelle ja louhosalueen eteläosa sekä apualue (malminkuljetusreitti Toholammintielle) Kaustisen kunnan alueelle. Louhosalueen pinta-alasta 166,30 ha
on kaivosaluetta ja 16,09 ha apualuetta, jolloin kokonaispinta-ala on
182,39 ha.
Louhintaa valmisteleva rakentaminen
Ennen louhinnan aloittamista rakentamisen aikana louhosalueelta poistetaan
pintamaita rakentamisen edellyttämässä laajuudessa, rakennetaan louhosalueen sisäiset tiestöt, kenttä- ja läjitysalueet, vesienkäsittelyrakenteet
sekä muu tarvittava infra, kuten sähkölinjat. Vesienkäsittelyrakenteisiin kuuluvat ojastot, laskeutus- ja selkeytysaltaat sekä pintavalutuskentät. Kuljetukset louhosalueelle ja sieltä pois tehdään olemassa olevaa ja osin alkuvaiheessa rakennettavaa metsäautotietä pitkin.
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Syväjärven louhosalueen rakentamisvaiheen alkuvaiheeseen ajoittuviin toimenpiteisiin kuuluu Syväjärven ja Heinäjärven kuivattaminen pumppaamalla
vedet alapuoliseen vesistöön (vesilain mukainen lupa-asia). Alkuvaiheessa
vettä pumpataan järvistä Ruohojärvenojaan. Kuivattamisen loppuvaiheessa
osa vesistä johdetaan Ruohojärvenojaan pintavalutuskentän kautta. Järvien
kuivattamisen jälkeen niihin rakennetaan suunnitelmien mukaiset padot estämään vesien pääsy osin järvien kohdalle sijoittuvaan avolouhokseen. Patojen rakentamisen jälkeen järvistä poistetaan sedimentti padon louhoksen
puolelle jäävästä osasta. Sedimentti läjitetään rakennettavalle läjitysalueelle.
Syväjärven ja Heinäjärven määräaikainen kuivattaminen on kuvattu tarkemmin tässä päätöksessä alkaen sivulta 28.
Kaivoksen varsinaista louhintatoimintaa valmistelevan rakentamisvaiheen arvioitu töiden kesto on 3‒6 kuukautta, aloitusajankohdasta ja töiden jaksotuksesta mm. vuodenaikojen mukaan voi rakentamisvaihe kestää jopa 1,5 vuotta.
Kaivostoimintavaihe
Syväjärven louhokselta louhitaan litiumia sisältävää spodumeenipegmatiittia
avolouhintana. Louhoksen tuotannollisen toiminnan kestoksi on arvioitu noin
4 vuotta. Louhosalueen toiminnoista louhintaa, malmin ja sivukiven murskausta, lajittelua sekä malmin ja kiisuliuskeen kuljetuksia tehdään arkipäivisin
kahdessa vuorossa kello 7–22 välisenä aikana. Kiviaineksia lastataan ja kuljetetaan louhosalueen sisällä ympäri vuorokauden arkipäivisin. Poikkeustilanteissa louhosalueella voidaan toimia myös viikonloppuisin vastaavasti kahdessa vuorossa klo 7-22. Poikkeustilanteita ovat mahdolliset tuotantokatkostilanteet, esim. konerikoista tai sääoloista johtuvat sekä onnettomuustilanteet
esim. tieliikenteessä. Myös perättäiset juhlapyhät voivat aiheuttaa tarpeen
viikonlopputyölle. Tällaisia tilanteita arvioidaan syntyvän enintään muutaman
kerran vuodessa.
Malmin louhinnan yhteydessä muodostuvaa sivukiveä hyödynnetään louhosalueen rakentamisessa. Sivukiveä hyödynnetään myös louhosalueen ulkopuolisen kuljetusreitin rakennusmateriaalina sekä muissa louhosalueen ulkopuolisissa rakennuskohteissa. Sivukivi, jota ei hyödynnetä, läjitetään louhosalueelle sijoittuvalle sivukiven läjitysalueelle. Louhosalueella muodostuvat
vedet käsitellään alueella, minkä jälkeen ne johdetaan Ruohojärvenojaan.
Louhosalueen ulkopuolisten vesien pääsy louhosalueelle estetään eristysojilla.
Louhittava malmi kuljetetaan Keliber Oy:n Kalaveden rikastamolle käsiteltäväksi metsäautotien sekä Toholammintien (kantatie 63) kautta. Kaivosalueelta poiskuljetettava sivukivi, kiisupitoinen kiilleliuske kuljetetaan vastaavaa
reittiä kantatielle 63 ja edelleen valtatien 13 kautta Kokkolan satamaan satamarakenteissa hyödynnettäväksi. Malmi- ja kiisuliuskekuljetuksiin käytettävien rekka-autojen lisäksi louhosalueella käytettävää kalustoa ovat tuotantoporavaunut (7 kpl), lastauskoneet (10 kpl), pyöräkuormaajat (4 kpl), louhosautot (5 kpl), mobiilimurskain (1 kpl), kaivinkoneet, puskukoneet, dumpperit sekä huoltoauto.
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Kaivostoimintavaihetta seuraava sulkeminen
Toiminnan päätyttyä louhosalue suljetaan. Sulkemistoimenpitein saatetaan
alue yleisen turvallisuuden edellyttämään tilaan sekä kunnostetaan, siistitään
ja maisemoidaan koko louhosalue. Toiminnan päätyttyä louhosalueelta poistetaan rakenteet tarvittavilta osin. Sivukiven läjitysalue ja mahdolliset pintamaiden läjitysalueet maisemoidaan lopulliseen muotoonsa. Kun avolouhoksen kuivana pitoon liittyvät pumppaukset lopetetaan ja Syvä- ja Heinäjärveen
rakennetut padot puretaan, täyttyvät avolouhos sekä järvet vähitellen vedellä
ja alueelle muodostuu yksi nykyistä laajempi ja syvempi järvi. Louhosalueella
muodostuvat suotovedet sivukivi- ja läjitysalueilta johdetaan tarvittavien käsittelyjen kautta ympäristöön myös toiminnan päätyttyä.
Tarkempi sulkemissuunnitelma laaditaan ennen toiminnan lopettamista. Sulkemissuunnitelma toimitetaan lupaviranomaiselle hyväksyttäväksi viimeistään 12 kuukautta ennen toiminnan lopettamista. Suunnitelmassa esitetään
louhoksen ja läjitysalueiden jälkihoitotoimenpiteet mukaan lukien maisemointi, kaivosalueen vesien johtaminen ja mahdollinen käsittely jälkihoitotoimien
toteuduttua sekä tarkennettu jälkitarkkailusuunnitelma.
Kaivosalueella sijaitsevat rakenteet (esim. läjitysalueet, kentät, ojat) kunnostetaan, siistitään ja maisemoidaan ennen sulkemista laadittavan sulkemissuunnitelman mukaisesti. Suunnitelma toimitetaan lupaviranomaisen hyväksyttäväksi.
Kaivostoiminta
Tuotteet, tuotanto ja kapasiteetti
Syväjärven louhoksesta louhitaan malmia yhteensä noin 1,7 milj. tonnia ja sivukiviä yhteensä noin 12,6 milj. tonnia. Louhoksen suunniteltu toiminta-aika
on 4 vuotta ja tuotanto on suunniteltu aloitettavan vuonna 2019. Malmia louhitaan vuosittain enimmillään 540 000 tonnia, jota määrää ympäristölupahakemus koskee. Louhittavan sivukiven määrä vaihtelee vuosittain. Sivukiveä
on louhittava vuosittain arviolta 6-9 -kertainen määrä malmin määrään verrattuna. Eri toimintavuosien mukaiset louhintamäärät ja louhittavan malmin keskimääräinen koostumus on esitetty taulukoissa. Keskimääräinen vuosilouhinta (malmi+sivukivi) on noin 3,6 miljoonaa tonnia.
Vuosi
1
2
3
4

Parametri
Li2O
BeO
Nb2O5
Ta2O5
SiO2
Al2O3

Malmin määrä (t)

Sivukiven määrä (t)

257 321
511 461
503 897

2 125 550
4 326 317
3 499 713
2 714 426

481 176

Pitoisuus
1,348%
362 ppm
37 ppm
24 ppm
75,4 %
15,99 %

Parametri
As
Bi
Ce
Cs
Cu
Ni

Pitoisuus
25 ppm
0,7 ppm
0,8 ppm
39 ppm
2 ppm
1 ppm
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Fe2O3
CaO
MgO
Na2O
K2O
MnO
P2O5

0,85 %
0,31 %
0,05 %
3,65 %
2,77 %
0,10 %
0,32 %

Pb
Rb
Th
U
Zn
C
S

10 ppm
491 ppm
1 ppm
6 ppm
49 ppm
0,02 %
0,01 %

Louhinta
Hakemuksen mukaisen avolouhoksen pinta-ala on noin 15,7 ha (555 m x
315 m) ja syvyys noin 100 m.
Kiviaines irrotetaan poraamalla ja räjäyttämällä. Porattava ja räjäytettävä tuotantokenttä perustuu kenttäsuunnitteluun, joka pohjautuu louhintasuunnitelmaan. Räjäytyksiä tehdään louhoksilla keskimäärin kerran päivässä, arkipäivisin. Ympäristön asukkaille tiedotetaan räjäytysten kellonajat. Räjäytykset
pyritään suorittamaan vuoronvaihtojen yhteydessä päivittäin samana ajankohtana. Tyypillinen ominaispanostus normaalissa louhinnassa on 300–
500 g/m3 kiviainesta eli noin 120–200 g/tonni kiviainesta, kun räjähdysaineena käytetään ANFO:a. Räjähdysaineen määrä on arviolta 150 g/t kiviainesta,
mutta se optimoidaan kokemuksen mukaan toiminnan käynnistyttyä, jotta
päästään optimaaliseen malmin raekokoon.
Louhintamenetelmänä on pengerlouhinta, jossa louhinta etenee penkereittäin
eli tasoittain ylhäältä alaspäin. Luiskakaltevuus on louhoksen itäreunalla 49°
ja louhoksen länsireunalla 41°. Louhintatasot yhdistetään toisiinsa ajoreitein
eli rampein, joita pitkin louhittava malmi ja sivukivi kuljetetaan avolouhoksesta maanpinnalle. Louhittava kiviaines lastataan avolouhoksessa kaivinkoneilla tai pyöräkoneilla dumppereiden (louheauto) kyytiin. Malmi kuljetetaan
murskaus- ja varastoalueelle ja sivukivi murskaus- tai sivukivialueelle.
Malmin lajittelu ja murskaus
Ennen malmin kuljetusta murskaus- ja varastointialueelta Kalaveden tuotantolaitokselle, se voidaan murskata louhosalueella mobiilimurskauksella (ns.
primääri- eli esimurskaus) sopivaan raekokoon. Primäärimurskaus voidaan
tehdä myös vasta Kalaveden tuotantolaitosalueella, jolloin malmia ei murskata louhosalueella. Ympäristölupaa haetaan malmin esimurskaukseen koko
malmimäärällä (540 000 t/a) Syväjärven louhosalueella.
Syväjärven louhoksen malmi ja sivukivi ovat erotettavissa toisistaan optisesti
värin perusteella, malmi (pegmatiitti) on väritään vaaleaa ja sivukivet (kaikki
louhosalueen sivukivet) tummia. Louhostoiminnan edetessä ja Kalaveden
tuotantolaitoksen prosessia kehitettäessä malmia voidaan lajitella louhosalueella tarkemmin eri kasoihin mm. litiumpitoisuuden perusteella. Malmin sekä
sivukiven tarkemmalla erottelulla pyritään mm. tuotantolaitoksen prosessin
tasaisempaan ajoon.
Malmin varastoinnin määrä louhosalueella vaihtelee riippuen rikastamon
syöttötarpeesta ja malmin laadusta. Louhosalueella varastoidaan minimissään keskimäärin noin 2 viikon kulutusta vastaava määrä malmia (noin
22 000 t). Malmi lastataan varastoalueelta etukuormaajilla kuorma-autojen
lavoille ja kuljetetaan Kalaveden tuotantolaitokselle.
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Räjähdysaineet ja kemikaalit
Käytettävien räjähdysaineiden määrä riippuu räjäytysten määrästä, laajuudesta sekä louhittavasta kiviaineksesta. Räjähdysaineina käytetään hakemuksen
mukaisesti emulsioräjähteitä ja ANFOA. Arvion mukaan tarvittavan räjähdysaineen määrä on noin 150 g/t kiviainesta. Keskimääräisellä vuosilouhinnalla
3 600 000 tonnia (malmi ja sivukivi) on hakemuksessa arvioitu tarvittavan räjähdysainetta noin 540 000 kiloa. Räjähdysainevarasto sijoitetaan avolouhoksen luoteispuolelle, huoltotien SR1 varteen ja pelastustien päähän. Räjähdysainevaraston koko on noin 2,5 m x 12 m ja se perustetaan palamattomalle
alustalle murskeen päälle. Räjähdevaraston sijoittamiselle haetaan TUKESin
lupa.
Louhosalueen työkoneissa käytetään työkoneiden käyttöön tarvittavia kemikaaleja kuten jäähdytysnesteitä, jäänestoaineita, voiteluaineita ja rasvoja.
Toiminnassa tarvittavien voiteluaineiden ja muiden työkoneiden tarvitsemien
kemikaalien määrästä ei tässä vaiheessa ole mahdollista esittää arviota.
Tarvittaessa louhosalueella muodostuvien vesien käsittelyssä voidaan käyttää
vesienkäsittelyyn tarkoitettuja saostuskemikaaleja (flokkulantit). Kemikaalien
kulutus riippuu käsiteltävien vesien laadusta ja määrästä.
Liukkauden torjunnassa käytetään tarvittaessa suolaa, joka on lähinnä kalsiumkloridia. Liukkaudentorjunta-aineiden kulutus vaihtelee vuosittain kelien ja
tarpeen mukaisesti. Pölyämisen torjunnassa voidaan tarvittaessa käyttää
myös pölyämistä estäviä pölynsidonta-aineita, kuten kalsiumkloridia.
Polttoaineet, energia sekä käyttövesi
Louhosalueella käytettävän kaluston polttoaineena on kevyt polttoöljy. Polttoaineet varastoidaan työmaakäyttöön tarkoitetuissa säiliöissä (yhteensä alle
10 m3) ja jaellaan normaaleilla jakelupumpuilla ja -mittareilla. Polttoaineen kulutus on noin 2 300 t/a. Malmikuljetuksissa ja muissa louhosalueen ulkopuolisissa kuljetuksissa käytettävät ajoneuvot tankataan louhosalueen ulkopuolella.
Pääasiassa energiaa tarvitaan työkoneissa. Tarvittava sähkö Syväjärven louhosalueelle tuodaan lähimmältä sähkölinjalta. Sähköä käytetään vesien
pumppaamisessa, valaistuksessa sekä sosiaali- ja huoltotiloissa. Sähköä tarvitaan myös esimurskauksen vaihtoehtoisena energialähteenä.
Sosiaalitiloissa käytettävä vesi otetaan alueelle asennettavasta porakaivosta
tai tarvittava vesi tuodaan louhosalueelle säiliöissä tai säiliöautoilla. Mikäli vesi
tuodaan alueelle, varastoidaan vesi sen varastointia varten alueelle tuotavassa säiliössä. Kaluston pesussa käytetään alueelle asennettavasta porakaivosta saatavaa vettä. Pölynsidontaan käytetään louhoksen kuivanapitovettä tai
laskeutusaltaiden vettä.
Toiminnassa muodostuvat kaivannaisjätteet sekä niiden sijoittaminen, käsittely ja luokitus
Hakemukseen on liitetty kaivannaisjäteasetuksen (VNA 190/2013) mukainen
Syväjärven
louhosalueen
kaivannaisjätteen
jätehuoltosuunnitelma
(11.4.2018, päivitetty 21.5.2018 Ramboll). Suunnitelma on laadittu tuotannon
aikaiselle louhostoiminnalle, jolloin kiviainesta on arvioitu louhittavan enimmil-
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lään noin 4,8 milj. t/a. Kokonaislouhinnasta malmin määrä on arviolta noin
0,3–0,5 milj. t/a ja sivukiven määrä noin 2,1-4,3 milj. t/a.
Ympäristönsuojelulain 114 §:n 3 momentin mukaan toiminnanharjoittajan on
arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma vähintään viiden vuoden välein ja ilmoitettava tästä valvontaviranomaiselle. YSL 114 §:n 4 momentin mukaan kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa on kuitenkin muutettava, jos kaivannaisjätteen määrä tai laatu taikka jätteen loppukäsittelyn tai hyödyntämisen järjestelyt muuttuvat merkittävästi.
Syväjärven louhoksen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma esitetään päivitettäväksi, mikäli kaivannaisjätteiden laatu muuttuu, jätteiden käsittelyssä
tapahtuu muutoksia tai viimeistään viiden vuoden kuluttua.
Syväjärven toiminnassa muodostuvia kaivannaisjätejakeita ovat alueelta
poistettavat pintamaat (humus, turve, siltti, moreeni), Ruohojärvien kuivattamisen jälkeen järvialueilta poistettavat sedimentit, louhinnassa muodostuvat
sivukivet sekä selkeytysaltaiden pohjalle kertyvät pohjalietteet.
Mahdollisimman suuri osa louhosalueelta poistettavista pinta- ja irtomaista
hyödynnetään louhosalueen rakentamisessa, kuten patorakenteissa sekä
louhosalueen maisemoinnissa. Mikäli kaikille maa-aineksille ei ole osoitettavissa hyödyntämiskohdetta, läjitetään ne pysyvästi läjitysalueille. Samoin sivukivet, joille ei ole osoitettavissa hyötykäyttöä joko louhosalueella tai sen ulkopuolella, läjitetään pysyvästi sivukiven läjitysalueelle.
Selkeytysaltaat tyhjennetään kivilietteestä tarpeen mukaan. Liete läjitetään
sivukiven joukkoon tai esimerkiksi sedimentin läjitysaltaaseen.
Pintamaat (moreeni)
Syväjärven louhosalueelta on suunniteltu poistettavan pintamaita (humusta,
turvetta, silttiä ja moreenia) yhteensä noin 900 000 m3, josta moreenin osuus
on noin 776 000 m3.
Moreeniselvityksessä (v. 2015) Syväjärven louhosalueen moreeninäytteiden
metallien kokonaispitoisuudet olivat keskimäärin luontaisella tasolla. Kokonaispitoisuuksia on verrattu valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007, ns. PIMA-asetus)
esitettyihin raja-arvoihin. GTK:n 1970-luvulla tekemien tutkimusten mukaan
Kaustisen alueen maaperässä esiintyy luonnostaan korkeita arseenipitoisuuksia (km 5 mg/kg, max 9340 mg/kg). Arseenin kokonaispitoisuus näytteissä ylitti PIMA-asetuksen kynnysarvon 5 mg/kg, mutta arseenin kokonaispitoisuus (keskimäärin 16 mg/kg, maksimissaan 22 mg/kg) oli moreenin hienoaineksen luontaisen pitoisuuden vaihteluvälillä 0,1–25 mg/kg). Moreenin
kokonaisrikkipitoisuus on GTK:n tutkimusten perusteella Kaustisen alueella
keskimäärin 0,03 % ja Keliber Oy:n tekemien tutkimusten perusteella Syväjärven louhosalueella keskimäärin 0,07 %, eikä moreeni tämän perusteella
ole happoa tuottavaa.
Sedimentit
Syväjärven ja Heinäjärven (Ruohojärvet) kuivattamisen jälkeen järvien pohjasedimentit läjitetään louhosalueelle, sedimenttien (liejun) läjitysaltaaseen.
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Sedimenttiä arvioidaan muodostuvan kokonaisuudessaan noin 81 600 m3.
Syväjärvestä ja Heinäjärvestä on otettu pintasedimentistä 0–2 cm:n syvyydeltä sedimenttinäytteitä syyskuussa 2014. Molemmista järvistä otettiin 6–10
erillistä näytettä, jotka yhdistettiin kokoomanäytteeksi. Sedimenttinäytteiden
kokonaispitoisuuksia verrattiin luontaisiin pitoisuuksiin sekä PIMA-asetuksen
kynnys- ja ohjearvoihin.
Tulosten perusteella molempien järvien pohjasedimenttien arseenipitoisuus
ylittää PIMA-asetuksessa annetun kynnysarvon, mutta on maaperän luontaisen taustapitoisuuden vaihteluvälin sisällä. Lisäksi Syväjärven pintasedimentin kadmiumpitoisuus ylittää kynnysarvon. Verrattaessa Ruohojärvien sedimenttien kokonaispitoisuuksia GTK:n tekemään tutkimukseen suomalaisten
orgaanisten purosedimenttien metallipitoisuuksista (Tenhola & Tarvainen
2008), todettiin, että sedimenttien metallipitoisuudet ovat varsin normaaleja,
eikä poikkeuksellisen korkeita pitoisuuksia havaittu.
Sivukivet
Hakemuksen mukaan Syväjärven avolouhoksesta poistetaan toiminnan aikana noin 12,6 milj.tonnia sivukiviä.
Syväjärven kivilajit jakautuvat kolmeen päätyyppiin, jotka ovat louhinnassa
helposti erotettavia ja yhtenäisiä selkeitä horisontteja. Tyypit ovat plagioklaasiporfyriitti (PP), jota on reilu kolmasosa sivukivistä (34 %), kiisupitoinen
kiilleliuske (KSKL), jota on vain noin 6 % sekä ryhmä muut (noin 60 %), joka
käsittää pääasiassa kiilleliuskeita (KL) ja intermediäärisiä metatuffiitteja/metavulkaniitteja (IT). Kiilleliuskeita on noin 40 % ja intermediäärisiä metavulkaniitteja noin 20 % kaikista sivukivistä.
Avolouhoksen itäreunalla on yhtenäinen sulfidipitoinen, jyrkästi länteen kaatuva ehyt kiisupitoinen kiilleliuskehorisontti, jonka sulfidipitoisuus on noin 2 %.
Kiisupitoinen kiilleliuske on avolouhoksen seinämän suuntainen ja se erottuu
selkeästi niin kontaktina olevasta plagioklaasiporfyriitistä kuin kiilleliuskeestakin. Kiisupitoista kiilleliuske -sivukiveä poistetaan toiminnan aikana noin
0,56 milj.tonnia (sisältyy 12,6 milj.tonnin kokonaissivukivimäärään) ja se toimitetaan kaivosalueelta Kokkolan satamaan hyödynnettäväksi.
Sivukiviä on analysoitu useaan otteeseen vuosina 2013, 2015 ja 2017. Analyyseja on tehty sekä kivilajikohtaisesti että yhdestä kokoomanäytteestä. Kokoomanäyte on muodostettu huomioiden läjitysalueelle läjitettävien sivukivilajien määräsuhteet:
Kivilaji
PP, Plagioklaasiporfyriitti
IT1 + KL1, Intermediäärinen tuffiitti + kiilleliuske
(rikkipitoisuus <0,1 %)
IT2 + KL2, Intermediäärinen tuffiitti + kiilleliuske
(rikkipitoisuus 0,1-0,2 %)
IT3 + KL3, Intermediäärinen tuffiitti + kiilleliuske
(rikkipitoisuus 0,2-0,5 %)

Osuus, %
37
33,7

Näytteen paino, g
2220
2020

25,7

1540

3,7

220

100

6000
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Kokoomanäytteen kokonaispitoisuuksia on verrattu valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
(214/2007, ns. PIMA-asetus) esitettyihin raja-arvoihin. Liukoisia pitoisuuksia
on verrattu valtioneuvoston asetuksessa kaatopaikoista (331/2013) annettuihin kaatopaikalle sijoitettavien jätteiden liukoisuuksien raja-arvoihin.
Kokoomanäyte
(IT, KL, PP)
Pitoisuus
mg/kg
Sb
As
Hg
Cd
Co
Cr
Cu
Pb
Ni
Zn
V
S%

Kynnysarvo
<0,1
30
0,1
17
105
117
3,6
42
90
107
0,07

Kokoomanäyte
(IT, KL, PP)
Pitoisuus
mg/kg
Sb
As
Ba
Hg
Cd
Mo
Cr
Cu
Pb
Ni
Se
Zn
DOC
ClFSO42-

PIMA-asetuksen (214/2007) raja-arvot

2
5
0,5
1
20
100
100
60
50
200
100
-

Ylempi
ohjearvo
50
100
5
20
250
300
200
750
150
400
250
-

Kaatopaikka-asetuksen (331/2013) raja-arvot
Pysyvän jätteen
kaatopaikka

<0,05
0,1
<0,05
<0,01
<0,02
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,6
25
<3
<2
15

Alempi
ohjearvo
10
50
2
10
100
200
150
200
100
250
150
-

0,06
0,5
20
0,01
0,04
0,5
0,5
2
0,5
0,4
0,1
4
500
800
10
1000

Tavanomaisen jätteen
kaatopaikka
0,7
2
100
0,2
1
10
10
50
10
10
0,5
50
800
15000
150
20000

Vaarallisen
jätteen kaatopaikka
5
25
300
2
5
30
70
100
50
40
7
200
1000
25000
500
50000

Analyysien perusteella Syväjärven sivukivissä esiintyy yksittäisiä korkeita
metallien kokonaispitoisuuksia, mutta keskimäärin näytteiden kokonaispitoisuudet ovat kohtalaisia tai jopa pieniä. Näytteiden keskiarvojen perusteella
intermediäärisissä metatuffiitteissa/metavulkaniiteissa esiintyy arseenia yli
PIMA-asetuksen alemman ohjearvon ja vanadiinia yli kynnysarvon, kiilleliuskeissa esiintyy arseenia ja vanadiinia yli kynnysarvon, plagioklaasiporfyriiteissa esiintyy kuparia yli alemman ohjearvon ja arseenia, kromia, antimonia
ja vanadiinia yli kynnysarvon sekä pegmatiiteissa esiintyy arseenia yli kyn-

23
nysarvon. Sivukivien läjitysaluetta kokonaisuutena edustavan kokoomanäytteen perusteella läjitysalueelle läjitettävissä sivukivissä esiintyy kynnysarvon
ylittäviä pitoisuuksia arseenia, kromia, kuparia ja vanadiinia, mutta minkään
metallin kokonaispitoisuus ei ylitä PIMA-asetuksen ohjearvoja
Syväjärven sivukivien sisältämien aineiden liukoiset pitoisuudet olivat pääosin pieniä. Ainoastaan arseenin liukoinen pitoisuus ylittää pysyvän jätteen
kaatopaikalle sijoitettavan jätteen raja-arvon intermediäärisissä metatuffiiteissa/metavulkaniiteissa, kiilleliuskeissa ja keskimäärin pegmatiiteissa. Sivukivien läjitysaluetta kokonaisuutena edustavassa kokoomanäytteessä minkään
aineen liukoisuus ei ylitä kaatopaikka-asetuksessa asetettuja liukoisuuden raja-arvoja.
Kivilaji
KL
KL
KL
IT
IT
IT
MGP+PP
PP
KSL
Kokoomanäyte
(IT, KL, PP)

Kok.S
%
0,10
0,28
0,17
0,17
0,25
0,19
0,07
0,03
1,97
0,07

NPR-luku

Luokitus

2,79
0,87
3,48
3,34
1,63
2,58
6,04
9,54
4,90

Ei happoa tuottava
Happoa tuottava
Ei happoa tuottava
Ei happoa tuottava
Mahdollisesti happoa tuottava
Mahdollisesti happoa tuottava
Ei happoa tuottava
Ei happoa tuottava
Happoa tuottava
Ei happoa tuottava

Syväjärven louhoksen sivukivistä ei ole tutkittu sulfidisen rikin pitoisuutta,
mutta kokonaisrikkipitoisuus on. Rikin arvioidaan esiintyvän Syväjärven louhoksen sivukivissä vain sulfidisena rikkinä, jolloin kokonaisrikkipitoisuus vastaa sulfidisen rikin pitoisuutta. Lisäksi yhdeksälle sivukivinäytteelle (joista yksi
oli kokoomanäyte) on tehty ABA-testit, joilla on selvitetty kiviaineksen hapontuotto- ja neutralointipotentiaalisuhdetta (NP/AP eli ns. NPR). Osa kiilleliuskeista (KL) ja intermediäärisistä metatuffiiteista/metavulkaniiteista (IT) ovat
ABA-testien tulosten perusteella mahdollisesti happoa tuottavia. Sivukivien
läjitysaluetta kokonaisuutena edustavan kokoomanäytteen perusteella Syväjärven sivukivien läjitysalueelle läjitettävät sivukivet eivät kuitenkaan kokonaisuutena muodosta happoa.
Muista sivukivistä louhintavaiheessa erotettavien ja Syväjärven louhosalueen
ulkopuolelle (Kokkolan satamaan) sijoitettavien kiisupitoisen kiilleliuskeen
(KSKL) arseeni-, koboltti-, kromi-, kupari-, nikkeli- ja vanadiinipitoisuus ylittää
PIMA-asetuksen kynnysarvon, mutta minkään metallin kokonaispitoisuus ei
ylitä PIMA-asetuksen ohjearvoja. Kiisuliuskeiden liukoiset pitoisuudet eivät
myöskään ylitä kaatopaikka-asetuksessa asetettuja liukoisuuden raja-arvoja.
Syväjärven louhoksen kiisupitoisen kiilleliuskeen (KSKL) kokonaisrikkipitoisuus oli 1,97 %. Se arvioitiin happoa tuottavaksi kokonaisrikkipitoisuuden perusteella, eikä hapontuottopotentiaalia sen vuoksi erikseen määritetty.
Selkeytysaltaiden pohjaliete
Esiselkeytys- ja selkeytysaltaisiin johdetun veden sisältämä kiintoaines laskeutuu altaiden pohjalle selkeytysaltaiden pohjalietteeksi. Altaat tyhjennetään
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tarpeen mukaan lietteestä, jotta veden viipymä altaissa on riittävän pitkä.
Selkeytysaltaiden pohjaliete on hienojakoista maa- ja kiviainesta, jota muodostuu louhinnan ja kiviaineksen käsittelyn yhteydessä. Pohjalietteen arvioidaan vastaavan sivukivien ja malmin koostumusta. Muodostuvan pohjalietteen määrä on suhteellisen vähäinen, arviolta noin 100–200 t/a. Pohjalietteen
käsittely ratkaistaan lopullisesti tarvittavien tutkimusten jälkeen, mutta arvioiden perusteella pohjaliete voidaan louhoksen toiminta-aikana sijoittaa sivukivien läjitysalueelle tai sedimenttien läjitysaltaaseen.
Kaivannaisjätteiden läjitysalueet
Kaivannaisjätteiden läjitysalueet (sivukivi, sedimentti, moreeni, turve) rakennetaan kaivosalueen rajojen sisäpuolelle.
Läjitysalue
Turve
Moreeni
Sedimentti

Pinta-ala
(ha)
2,5
2,0
6,2

Kokonaistäyttötilavuus
(m3)
110 000
186 000
84 000

Sivukivi

28,0

6 545 000

Läjityskorkeus N2000
(m)
+89
+105
moreenipenkereet altaan ympärillä (2,2-3,5
m)
+119

Turve
Turpeen läjitysalue sijoittuu avolouhoksen luoteispuolelle ja sen pinta-ala on
noin 2,5 ha. Turpeen täyttökorkeus on tasolla +89 m mpy (korkeusjärjestelmä
N2000), jolloin täyttötilavuus on noin 110 000 m 3. Läjitettyä turvetta hyödynnetään sivukivialueen maisemoinnissa ja sitä voidaan toimittaa myös polttoaineena hyödynnettäväksi.
Moreeni
Humuspitoiset pintamaat ja moreeni läjitetään pintamaiden läjitysalueelle, joka sijoittuu sivukiven läjitysalueen itäpuolelle. Alueen pinta-ala on noin
2,0 ha, täyttökorkeus on tasolla +105 m mpy ja täyttötilavuus on 186 000 m3.
Läjitysalue perustetaan luontaisen moreeni- ja turvekerroksen päälle. Pintamaat ja moreeni läjitetään erikseen, jotta ne ovat hyödynnettävissä rakentamisessa ja maisemoinnissa jo toiminnan aikana. Pintamaiden ja moreenin
hyödyntäminen rakenteissa vähentää tarvetta niiden läjitystilavuudelle. Pintamaita voidaan väliaikaisesti varastoida sivukivialueella, mistä ne siirretään
sivukivialueen maisemointiin läjityksen edetessä.
Ruohojärvien pohjasedimentti
Syväjärven ja Heinäjärven kuivattavilta osilta eli tulevan avolouhoksen alueelta sekä tarvittaessa rakennettavan padon kohdalta pohjasedimentti ja siltti
kuljetetaan/pumpataan sedimentin läjitysaltaaseen, joka sijaitsee suunnitellun
avolouhoksen lounaispuoleisella suoalueella. Järvistä poistettavan sedimentin määräksi on arvioitu yhteensä noin 81 600 m3, josta noin 45 200 m3 on
Syväjärvestä ja 36 400 m3 Heinäjärvestä. Sedimentin läjitysaltaan pinta-ala
on 6,2 ha ja täyttökorkeus noin tasolla +87,0 m. Altaan laskennallinen tilavuus on 84 000 m3.
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Sivukivi
Sivukiven läjitysalue sijoittuu louhosalueen lounaispuolelle, sedimentin ja moreenin läjitysalueiden länsipuolelle. Läjitysalue perustetaan luontaisen moreenin tai turvekerroksen päälle, sillä läjitettävä sivukivi on luokiteltu pysyväksi kaivannaisjätteeksi. Läjitysalueen pinta-ala on noin 28 ha. Sivukiven täyttökorkeus on tasolla +119,0 m mpy, jolloin täyttötilavuus on 6 545 000 m 3.
Täyttötilavuus on laskettu turpeen pinnasta. Turpeen tiivistyminen täytön alla
lisää täyttötilavuutta arviolta noin 100 000 m3:lla, jolloin täytön korkeus voi
jäädä arvioitua alemmalle tasolle.
Kiisupitoinen kiilleliuske -sivukivi
Kiisupitoinen kivi louhitaan erikseen ja kuljetetaan louhoksesta ylös kaivosajoneuvoilla ja kipataan lastausalueelle, josta se lastataan Kokkolan satamaan vieviin rekkoihin. Kiisupitoista kiilleliusketta ei varastoida lastausalueella pitempään kuin se on logistisesti tarpeen. Normaalitilanteissa välivarastointi louhosalueella on arvioitu noin 0-4 viikon pituiseksi. Mahdollisten poikkeustilanteiden varalle, myös vastaanottopäässä Kokkolan satamassa, lupaa
haetaan maksimissaan kolmen (3) kuukauden välivarastointiajalle. Kiisupitoisen kiilleliuskeen lastaus- ja välivarastointialueen sijainti on esitetty täydennyksen liitteenä olevassa piirustuksessa. Varastointialue sijoittuu avolouhoksen länsipuolelle, toimisto- ja huoltoalueen läheisyyteen. Alueen pinta-ala on
0,8 ha. Koska kiisupitoisen kiilleliuskeen välivarastointiaika on lyhyt, eikä hapettuminen sen aikana ehdi alkaa, ei alueelle rakenneta erillisiä tiivisrakenteita (pohjarakenteet). Kiisupitoisen kiilleliuskeen varastointialueen rakenne toteutetaan vastaavasti kuin huolto- ja toimistoalueen rakenteet. Rakenteet
koostuvat louhetäytöstä ja sen päällisistä murske- ja pintakerroksista.
Lastausalueelle arvioidaan mahtuvan noin 15 000 tonnia kiisupitoista kiilleliusketta, joka vastaa noin kuukauden keskimääräistä kiisupitoisen sivukiven
louhintaa. Lastausalue tyhjennetään kokonaan määrävälein, vähintään 4 kertaa vuodessa. Kokonaan tyhjentämisellä varmistetaan, ettei varastokasaan
jää ns. vanhempia (aiemmin louhittuja) kiisupitoisia kiilleliuskeita.
Kiisupitoisen kiilleliuskeen välivarastoinnista Syväjärven louhosalueella pidetään kirjaa.
Malmi
Malmi välivarastoidaan murskaus- ja varastointialueella, jonka pinta-ala on
noin 2 ha. Alue sijoittuu Ruohojärvien pohjasedimentin läjitysalueen pohjoispuolelle. Rajamalmia (marginal ore) varastoidaan tarvittaessa avolouhoksen
ja huoltotien välisellä 1,4 ha:n alueella. Humus ja pintamaat poistetaan rakennettavilta alueilta ja alueet tasataan suunnitelmien mukaisesti ennen varsinaisten rakennekerrosten rakentamista. Kenttäalueiden rakenne koostuu
louhetäytöstä (#0/600 1 200 mm) ja sen päällisistä murskekerroksista (#0/90,
#0/56 150 mm).
Kaivannaisjätteiden luokittelu
Syväjärven louhoksella muodostuvat pinta- ja irtomaat (poistettavat maaainekset), sivukivet sekä vesienkäsittelyaltaiden pohjalietteet luokitellaan valtioneuvoston jätteistä antaman asetuksen (jäteasetus, 179/2012) mukaisesti
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luokkaan 01 01 02 (muiden kuin metallimineraalien louhinnassa syntyvät jätteet).
Jätejae

Jäteluokitus
(VNA
179/2012)

Arvio kokonaismäärästä

Hyödyntäminen ja
käsittely
Hyödynnetään rakenteissa ja maisemoinnissa
Hyödynnetään maisemoinnissa tai läjitetään
pysyvästi
Hyödynnetään rakenteissa tai toimitetaan
muualle hyötykäyttöön.
Osa läjitetään pysyvästi.
Läjitys louhosalueen
läjitysalueille

Pinta- ja irtomaat

01 01 02

900 000 m3

Ruohojärvien
pohjasedimentti

01 01 02

81 600 m3

Sivukivi

01 01 02

n. 12 670 000 t

Selkeytysaltaiden
pohjaliete

01 01 02

100-200 t/a

Kaivannaisjäteasetuksen (190/2013) liitteessä 1 on määritelty perusteet (AE), joiden täyttyessä kaivannaisjäte luokitellaan pysyväksi jätteeksi. Lisäksi
asetuksen mukaan jätettä voidaan pitää pysyvänä jätteenä ilman erityistä
testausta, jos toimivaltaiselle viranomaiselle saatavilla olevien tietojen tai käytössä olevien menettelyjen tai järjestelmien perusteella luotettavasti osoitetaan, että perusteet A-E on otettu riittävästi huomioon ja että perusteet täyttyvät.
Kaivannaisjäteasetuksen 190/2013 liitteessä 1 annettujen määritelmien mukaan Syväjärven louhoksen pintamaat, Ruohojärvien pohjasedimentit ja selkeytysaltaan pohjalietteet luokitellaan kaivannaisjäteasetuksen mukaisesti
pysyväksi jätteeksi. Sivukivistä plagioklaasiporfyriitit ja pegmatiitit luokitellaan
kaivannaisjäteasetuksen mukaisesti pysyväksi jätteeksi. Muutaman yksittäisen näytteen kohonneesta hapontuottopotentiaalista huolimatta, myös intermediääristen metatuffiittien/metavulkaniittien ja kiilleliuskeiden katsotaan luokittuvan kaivannaisjäteasetuksen mukaisesti pysyväksi jätteeksi, sillä Syväjärven sivukiviä kokonaisuutena edustavan kokoomanäytteen hapontuottopotentiaali oli pieni ja kokoomanäytteen on arvioitu edustavan sivukiviä yksittäisiä näytteitä paremmin.
Sivukivistä kiisuliuskeita ei tutkittujen kemiallisten ominaisuuksien perusteella
luokitella kaivannaisjäteasetuksen mukaisesti pysyväksi jätteeksi. Kiisuliuskeita ei sijoiteta Syväjärven louhosalueelle.
Kaivannaisjätealueiden luokittelu
Kaivannaisjäteasetuksen 1 §:n mukaan asetuksen 5 §:ää, 6,1 §:a, 9-11 §:ää
ja 14 §:ää ei sovelleta kaivannaisjätteeseen, joka on pysyvää jätettä tai pilaantumatonta maa-ainesta tai joka on syntynyt turvetuotannon yhteydessä,
jos jäte sijoitetaan muulle kuin suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavalle kaivannaisjätteen jätealueelle. Syväjärven sivukivien läjitysaluetta ei luokitella
kaivannaisjäteasetuksen liitteen 2 perusteella suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavaksi kaivannaisjätteen jätealueeksi.
Mikäli Syväjärven louhoksen alueella muodostuvia pinta- ja irtomaa-aineksia,
Ruohojärvien pohjasedimenttejä, sivukiviä tai selkeytysaltaan pohjasediment-
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tejä varastoidaan yli 1-3 vuotta, luokitellaan maa-ainesten läjitysalueet, sedimenttiallas, sivukivien läjitysalue ja selkeytysallas pysyvän kaivannaisjätteen
jätealueiksi kaivannaisjäteasetuksen 2 §:n 2 momentin perusteella. Syksyllä
2017 analysoidun sivukivien kokoomanäytteen perusteella on voitu luotettavasti osoittaa, että Syväjärven sivukivien läjitysalue on pysyvän kaivannaisjätteen alue.
Potentiaalisesti happoa muodostavat ja näin ollen ei-pysyviksi kaivannaisjätteiksi luokitellut Syväjärven louhoksen kiisupitoinen kiilleliuske sijoitetaan Syväjärven louhosalueen ulkopuolelle. Kiisupitoinen kiilleliuske ei siten vaikuta
louhosalueen kaivannaisjäteasetuksen mukaiseen kaivannaisjätealueen luokitteluun.
Muut jätejakeet
Syväjärven avolouhoksen kaivostoiminnassa syntyy muita kuin kaivannaisjätteitä seuraavasti:
Jäteluokitus
(VNA 179/2012)
(EWC-koodi)

Määrä

Sekajäte

20 03 01

1

Tavanomainen jäte

Paperi ja kartonki

20 01 01

0,5

Tavanomainen jäte

Metalli

20 01 40

1

Tavanomainen jäte

Jäteöljy

13 01 xx*/ 13 02
xx*

0,5

Vaarallinen jäte

Kiinteät öljyiset jätteet

13 08 xx*

0,1

Vaarallinen jäte

Paristot ja akut

20 01 33*

0,1

Vaarallinen jäte

Sakokaivoliete

20 03 04

_

Saniteettijätevedet kerätään
umpisäiliöön, ei muodostu
sakokaivolietettä

Jätelaji

Tyyppi

(t/a)

* vaarallinen jäte

Liikenne ja liikennejärjestelyt
Louhosalueen sisäisissä kuljetuksissa käytetään louhosalueelle rakennettavia teitä ja pääsääntöisesti louheautoja sekä dumppereita. Louhosalueen sisäisiä kuljetuksia tehdään arkipäivisin ympäri vuorokauden.
Kantatieltä 63 rakennetaan välille kt 63-Näätinki uusi/parannettava tie Syväjärven louhosalueelle. Näätingistä Syväjärven louhosalueen kuljetuksiin käytetään pääosin olemassa olevia metsäautoteitä, jotka kunnostetaan malmikuljetusten vaatimusten mukaisiksi. Em. metsäautoteitä käytetään mm. alueen useiden turvetuotantoalueiden kuljetuksiin. Kiisupitoinen kiilleliuske kuljetetaan vastaavaa reittiä Syväjärven louhosalueelta kantatielle 63 ja edelleen
Kaustisen taajaman kautta valtatietä 13 Kokkolan satamaan
Malmin ja kiisuliuskeen kuljetuksissa käytetään yleiseen tieliikenteeseen soveltuvaa kalustoa (kuorma-autot), jolloin kuormakoko on noin 40 tonnia. Kuljetukset tehdään arkipäivisin klo 7–22 välillä. Malmikuljetusten määrä on lupahakemuksen mukaisella tuotannolla (540 000 tonnia malmia vuodessa)
noin 4 kuormaa tunnissa (yhdensuuntainen liikenne), eli yhteensä noin 61
kuormaa vuorokaudessa. Kiisupitoista kiilleliusketta kuljetetaan vuosittain
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noin 179 000 t/a, jolloin yhdensuuntaisia kuljetuksia on noin 1,5 kuormaa
tunnissa eli yhteensä noin 20 kuormaa vuorokaudessa. Kesäaikaan tuotantolaitoksella on arviolta muutaman viikon mittainen seisokki. Seisokin aikaan
malmia voidaan kuitenkin kuljettaa tuotantolaitokselle. Kuljetuksia tehdään
louhokselta tuotantolaitokselle ja satamaan arviolta 220-250 arkipäivänä
vuodessa.
Työmatkaliikenteen ja muun louhosalueille suuntautuvan liikenteen määrä on
noin 10 autoa vuorokaudessa (yhdensuuntainen liikenne).
Toiminta-ajat
Louhosalueen toiminnoista louhintaa (poraukset, räjäytykset), malmin ja sivukiven murskausta sekä lajittelua ja malmin sekä kiisuliuskeen kuljetuksia
tehdään arkipäivisin (maanantai-perjantai) kahdessa vuorossa kello 7–22 välisenä aikana. Kiviaineksia (malmi, sivukivi) lastataan ja kuljetetaan louhosalueen sisällä ympäri vuorokauden arkipäivisin (maanantai-perjantai).
Poikkeustilanteissa (tuotantokatkokset; konerikot, sääolot, onnettomuustilanteet esim. tieliikenteessä, perättäiset juhlapyhät) louhosalueella voidaan toimia myös viikonloppuisin vastaavasti kahdessa vuorossa klo 7-22.
Syväjärven ja Heinäjärven kuivattaminen
Syväjärven avolouhos sijoittuu osin Syväjärven ja Heinäjärven (Ruohojärvet)
kohdalle. Louhinnan turvallinen toteutus Syväjärven louhoksella edellyttää
Syväjärven ja Heinäjärven kuivattamista louhostoiminnan ajaksi. Ruohojärvien vedet kulkeutuvat luontaisesti niiden alapuoliseen Ruohojärvenojaan ja
edelleen sen alapuolisia ojia pitkin Ullavanjokeen. Ruohojärvet kuivataan
pumppaamalla vedet järvistä ojien ja laskeutusaltaiden sekä tarvittaessa kuivatuksen loppuvaiheessa pintavalutuskentän kautta Ruohojärvenojaan.
Ruohojärvet on tarkoitus kuivattaa syksyllä 2019. Kuivatus suoritetaan syksyllä, jotta mahdolliset vaikutukset viitasammakoihin jäävät mahdollisimman
vähäisiksi. Heinäjärven laskennallinen vesitilavuus on 43 421 m3, jolloin
pumppausnopeudella 25 l/s teoreettinen tyhjennysaika on noin 20 vuorokautta. Syväjärven laskennallinen vesitilavuus on 79 884 m3, jolloin pumppausnopeudella 25 l/s teoreettinen tyhjennysaika on noin 37 vuorokautta. Kokonaisuudessaan kuivatustoimenpiteet kestävät noin kaksi kuukautta. Rakentamisen ja toiminnan aikana Syväjärven vedenpinnan taso lasketaan nykyiseltä tasolta (noin +84) tasolle +81,7. Heinäjärven vedenpinnan taso lasketaan nykyiseltä tasolta (noin +84,1) tasolle +82,8.
Järvien kuivatusojat kulkevat pääosin nykyisiä reittejä, mutta osin niiden linjausta joudutaan muuttamaan. Syväjärven louhosalueen ympärille kaivetaan
eristysoja, jolla estetään jatkossa Ruohojärvien valuma-alueelta tulevien vesien päätyminen kuivattuihin järviin. Eristysojasta vedet johdetaan Ruohojärvenojaan Syväjärven länsipuolella.
Syväjärven ja Heinäjärven padot
Syvä- ja Heinäjärvien tyhjentämisen jälkeen molempien järvien poikki sekä
järvien väliselle kapealle suoalueelle rakennetaan padot, joilla estetään pohjalietteen ja vesien kulkeutuminen avolouhokseen.
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Syväjärven pato (D2) rakennetaan Syväjärven keskiosaan itälänsisuunnassa vyöhykepatona moreenista ja louheesta. Tiivistysosa rakennetaan Syväjärven puolelle moreenista. Padon korkeus on noin 6 m luontaisen moreenin pinnasta ja 0,9 m nykyisestä vedenpinnan tasosta (+84,0). Padon harja on tasolla +84,9 ja sen leveys on 8 m. Padon sisällä oleva tiivistysosa on tasolla +84,5. Padon ulkoluiskien luiskakaltevuudet ovat 1:2. Rakentamisen ja toiminnan aikana Syväjärven vedenpinnan taso lasketaan tasolle
+81,7. Padon kuivavara on 2,2 m ja turvavara nykyisestä vedenpinnan tasosta 0,5 m.
Heinäjärven pato (D1) rakennetaan Heinäjärven lounaispuolelle luodekaakko -suuntaisena vyöhykepatona moreenista ja louheesta. Padon tiivistysosa rakennetaan moreenista padon Heinäjärven puolelle. Padon korkeus
on noin 5 m moreenin pinnasta ja noin 0,75 m järven nykyisestä vedenpinnan
tasosta (+84,1). Padon harja on tasolla +84,9 ja sen leveys on 4 m. Tiivistysosan korkeus on tasolla +84,5. Padon ulkoluiskien luiskakaltevuudet ovat 1:2.
Rakentamisen ja louhostoiminnan aikana Heinäjärven vedenpinnan taso lasketaan tasolle +82,8. Padon kuivavara on 2,1 m ja turvavara nykyisestä vedenpinnan tasosta 0,4 m.
Patojen märän puolen luiskiin rakennetaan eroosiosuojaus (#0/300, 500mm).
Moreenin ja eroosiosuojauksen väliin asennetaan suodatinkangas. Kuivan
puolen luiska rakennetaan louheesta. Moreenipenkereen ja louhepenkereen
väliin rakennetaan suodatin (#0/56, 500 mm) ja kiilaus (#0/80). Patojen päälle
rakennetaan liikennöintikerrokset (#0/56 350 mm ja #0/ 16 50 mm). Patojen
päällä kulkee huoltotie SRZ. Patojen pitkän ajan kokonaisvarmuuskerroin
(FOS) on 1,5. Rakentamisen loppuvaiheessa ja yhtäkkisen vesipinnan tason
laskun yhteydessä varmuuskertoimen tulisi olla vähintään 1,3.
Sedimentin poisto ja läjitys
Syväjärven ja Heinäjärven kuivattavilta osilta eli tulevan avolouhoksen alueelta sekä tarvittaessa rakennettavan padon kohdalta poistetaan pohjasedimentti ja siltti. Työ suoritetaan talven aikana, jolloin sedimentti on kuivempaa.
Pohjasedimentti kuljetetaan/pumpataan sedimentin läjitysaltaaseen, joka sijaitsee suunnitellun avolouhoksen lounaispuoleisella suoalueella. Sedimentin
poiston tarkempi suunnittelu, jossa määritetään myös siirtotapa, tehdään
myöhemmin.
Syväjärven sedimentin kokonaismääräksi on arvioitu kaikkiaan noin
80 800 m3 ja Heinäjärven 80 700 m3. Järvistä louhosten perustamisen vuoksi
poistettavan sedimentin määräksi on arvioitu yhteensä noin 81 600 m3, josta
noin 45 200 m3 on Syväjärvestä ja 36 400 m3 Heinäjärvestä. Sedimentin läjitysaltaan pinta-ala on 6,2 ha ja täyttökorkeus noin tasolla +87,0. Altaan laskennallinen tilavuus on 84 000 m3. Altaan täyttötilavuus on tarvetta suurempi,
jolloin täyttökorkeus voi jäädä arvioitua alemmalle tasolle riippuen läjitettävän
sedimentin määrästä. Lähelle läjitysaltaan lännenpuoleisen penkereen molempia päitä rakennetaan ylivuotoputket, joita pitkin kirkastunut vesi johdetaan louhosalueen kokoojaojiin ja edelleen laskeutusaltaiden ja pintavalutuskentän PVK2 kautta Ruohojärvenojaan.
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Avolouhoksen täyttyminen
Louhostoiminnan päätyttyä kuivatuksen mahdollistavat Syväjärven ja Heinäjärven padot puretaan ja kuivatuspumppaukset lopetetaan, jolloin pinta- ja
pohjavedet vähitellen täyttävät avolouhoksen. Avolouhos täyttyy arviolta
5‒10 vuoden kuluessa. Vesi palautuu louhostoiminnan myötä muodostuneeseen laajempaan ja syvempään yhtenäiseen vesialtaaseen.
Avolouhoksen vedenpinnan yläpuolelle ja veden pinnan tuntumaan pinnan
alapuolelle jäävät luiskat muotoillaan turvalliseksi ja vesialtaan rannat maisemoidaan. Louhoksen pintavesien valuma-aluetta rajataan tarvittaessa ojituksin siten, että läpivirtaus avolouhoksen kautta vähenee, mutta ei kokonaan esty. Valuma-alueen säädöllä voidaan tarvittaessa säätää jossakin
määrin myös louhokseen virtaavien vesien laatua.
Tarvittaessa avolouhoksen ylitevedet johdetaan erityisesti sulkemisen jälkeisen siirtymävaiheen ajan passiivisten rakenteiden tai kosteikon kautta purkuojaan. Kosteikkokäsittely voidaan toteuttaa yhtenäisenä avolouhoksen ja
läjitysalueiden vesien osalta.
Avolouhoksen ympärille jätetään turvallisuussyistä aita. Avolouhoksen täytyttyä vedellä, voidaan aita poistaa.
Louhosalueen vesien johtaminen ja käsittely
Syväjärven louhosalue sijoittuu latvavesistön alueelle, joten louhosalueelle
alueen ulkopuolelta tulee lähinnä vain sadevesiä. Louhosalueen ympärille
kaivetaan eristysojat, joilla louhosalueen ulkopuolisten pintavesien pääsy
louhosalueelle estetään. Eristysojia pitkin louhosalueen ulkopuoliset vedet
johdetaan Ruohojärven ojaan. Louhosalueen ulkopuoliset puhtaat pintavedet
eivät pääse sekoittumaan louhosalueen sisäpuolisiin louhostoiminnan mahdollisesti kontaminoimiin vesiin. Vesienjohtaminen Syväjärven louhosalueen
sisällä on esitetty hakemuksen liitteenä olevassa louhosalueen kartassa
(Ojasuunnitelma, laskuojat 1:2500, 31.5.2018).
Pintavalutuskentät
Louhosalueelle rakennettavat pintavalutuskentät (PVK1, PVK2) pidättävät
kiintoainetta, ja myös metallien sekä ravinteiden (erityisesti räjähdysaineperäinen typpi) pitoisuudet voivat pienentyä ennen vesien johtamista purkuvesistöön. Pintavalutuskenttien toiminta on tehokkainta kesäaikaan. Pintavalutuskentiltä vettä johdetaan Ruohojärvenojaan mittakaivojen ja settipatojen
kautta kaikkina vuodenaikoina. Vesimäärät ovat suurimmillaan keväisin lumien sulamisen aikaan, syyssateilla ja kesän rankkasateilla. Talvikuukausina
pakkaskaudella alivirtaama-aikaan vesien johtaminen on vähäistä ja tasaista.
Syväjärven ja Heinäjärven kuivatusvesien johtaminen ja käsittely
Syväjärven kuivatuksessa muodostuvat vedet pumpataan järven länsipuolella kulkevaan Ruohojärvenojaan. Kuivatuksen loppuvaiheessa vesien ollessa
kiintoainepitoisia, pumpataan vedet Syväjärvestä kuivatusojaan, joka sijoittuu
suunnitellun avolouhoksen luoteispuolelle. Kuivatusojaan rakennetaan laskeutusallas (DP1), johon kuivatusvesien sisältämä kiintoaines laskeutuu.
Selkeytysaltaasta vedet johdetaan edelleen pintavalutuskentän PVK1 länsi-
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puolella kulkevaan ojaan, josta vedet kulkeutuvat Ruohojärvenojaan. Tarvittaessa pumppauksen loppuvaiheessa vedet ohjataan pintavalutuskentälle
PVK1.
Heinäjärven kuivatusvedet pumpataan suunnitellun avolouhoksen pohjoispuolelle Marjakankaan metsäalueen laskeutusaltaaseen (DP2). Laskeutusaltaasta vedet ohjataan sen pohjoispuoleiseen ojaan ja edelleen pintavalutuskentän PVK1 ulkopuolisiin ojiin ja Ruohojärvenojaan. Kiintoaineesta osa pidättyy laskeutusaltaaseen. Tarvittaessa pumppauksen loppuvaiheessa vedet
ohjataan pintavalutuskentälle PVK1.
Osa Ruohojärvien kuivatuksessa muodostuvista vesistä johdetaan pumppauksen loppuvaiheessa rakennettavan pintavalutuskentän PVK1 kautta
Ruohojärvenojaan. Pintavalutuskenttä valmistellaan käyttöä varten johtamalla sinne vettä ennen varsinaista käyttöönottoa, jotta pintavalutuskentän kasvillisuus ja vesitase alkavat kehittyä kohti tilaa, joka on toiminnan aikana
muodostuvien vesien käsittelyn kannalta paras mahdollinen. Louhostoiminnan aikana järvien valuma-alueen vedet johdetaan Ruohojärvenojaan.
Kaivostoiminnan vesien johtaminen ja käsittely
Louhoksen kuivanapitovedet
Tuotannon aikana avolouhoksesta on pumpattava pois sinne kertyvät vedet.
Avolouhoksen kuivanapitovedet pumpataan avolouhoksesta esiselkeytys- ja
selkeytysaltaisiin (PSP1, MWCP). Karkeimmat ainekset laskeutuvat altaiden
pohjalle selkeytysaltaiden pohjalietteeksi. Kiintoaineksen mukana altaiden
pohjalle laskeutuu myös kiintoaineen sisältämiä haitta-aineita. Kiintoaines
poistetaan selkeytysaltaiden pohjalta tarvittaessa laskeutumisen tehostamiseksi. Selkeytysaltaiden pohjalietteet käsitellään niiden ominaisuuksien
mukaisesti. Selkeytysaltaista vesi ohjataan rakennettavan putken kautta pintavalutuskentän PVK1 jakavaan kampaojaan. Kampaojista vedet ohjautuvat
edelleen pintavalutuskentälle. Pintavalutuskentältä vedet ohjataan mittakaivon ja settipadon kautta Ruohojärvenojaan.
Läjitysalueiden vedet
Sivukivialueen, moreenin sekä sedimentin läjitysalueiden vedet kerätään kokoojaojan ja selkeytysaltaan (CP5) kautta pintavalutuskentälle PVK2. Pintavalutuskentältä PVK2 vedet ohjataan mittakaivon ja settipadon kautta Ruohojärvenojaan. Turpeen läjitysalueella muodostuvat vedet ohjataan kuivatusojan ja selkeytysaltaan (DP1) kautta Ruohojärvenojaan.
Murskaus- ja varastointialueen sekä toimisto- ja huoltoalueen vedet
Murskaus- ja varastointialueella muodostuvat vedet ohjataan selkeytysaltaiden ja pintavalutuskentän PVK2 kautta Ruohojärvenojaan. Myös mahdolliset
sorttauksen vedet johdetaan vastaavasti. Toimisto- ja huoltoalueen pintavedet ohjataan Ruohojärvenojaan. Mahdollisesti rakennettavan marginaalimalmin varausalueen vedet ohjataan kuivatusojan ja selkeytysaltaan (DP1) kautta Ruohojärvenojaan.
Tiealueiden vedet
Louhosalueen sisäisten teiden sivuojiin kertyvät vedet ohjataan kokooja- ja
kuivatusojiin ja edelleen pintavalutuskenttien kautta Ruohojärvenojaan. Tiealueiden sivuojista vedet voidaan ohjata myös suoraan Ruohojärvenojaan.
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Syväjärven ja Heinäjärven vedet toiminnan aikana
Louhostoiminnan aikana Syväjärveen ja Heinäjärveen kertyvät vedet pumpataan Syväjärven ja avolouhoksen länsipuolelta Ruohojärvenojaan.
Louhosalueen ulkopuoliset vedet
Louhosalueen ulkopuoliset vedet ohjataan eristysojaa pitkin Ruohojärvenojaan. Eristysojalla estetään myös pintavesien kulkeutumista kuivattuihin
järviin.
Energiatehokkuus
Louhosalueella sekä kuljetuksissa käytettävien työkoneiden polttoaineenkulutusta sekä louhosalueen sähkönkulutusta seurataan. Polttoaineiden ja sähköenergian kulutusta pienennetään mm. välttämällä tarpeettomia tyhjäkäyntejä, sammuttamalla tarpeettomat sähkölaitteet yöksi sekä pitämällä alue valaistuna ainoastaan toiminta-aikana. Markkinoille tulevien työkoneiden kehitystä seurataan ja uusien koneiden hankinnassa kiinnitetään huomiota niiden
energiatehokkuuteen.
Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT)
Syväjärven louhosalueen suunnittelussa, rakentamisessa, toiminnassa sekä
toiminnan jälkeisissä toimenpiteissä sovelletaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) sekä ympäristön kannalta parasta käytäntöä (BEP). Sivuvirtojen käsittelyssä otetaan huomioon kiertotalouden mahdollisuudet siten, että
toiminta synnyttää mahdollisimman vähän hukkaa ja jätettä.
Muodostuvien kaivannaisjätteiden määrää vähennetään suunnittelulla. Alueelta poistettavia maa-aineksia hyödynnetään alueen rakentamisessa sekä
maisemoinnissa. Sivukiveä hyödynnetään louhosalueen rakentamisessa,
minkä lisäksi sitä voidaan hyödyntää louhosalueen ulkopuolisissa kohteissa,
kuten maanrakentamisessa. Kiisupitoista kiilleliusketta on suunniteltu hyödynnettävän Kokkolan sataman rakenteissa. Vain ne maa- ja kiviainekset, joita ei voida hyödyntää tai joille ei ole hyödyntämiskohteita, sijoitetaan rakennettaville läjitysalueille.
Rakentamisessa tarvittavat materiaalit ovat pääasiassa maa- ja kiviaineksia,
jotka saadaan louhosalueelta. Hyödyntämällä rakenteissa alueelta saatavia
maa- ja kiviaineksia, säästetään neitseellisiä luonnonvaroja. Lisäksi rakentamisessa käytetään tarvittavissa rakenteissa ostomateriaaleja, kuten suodatinkankaita, geotekstiileitä ja geomembraaneja, jotka ovat yleisesti tunnettuja
ja niitä on käytetty vastaavissa rakenteissa.
Toiminnan aikana louhosalueella käytettäviä aineita ovat pääasiassa räjähdysaineet sekä työkoneiden polttoaineet, joita ei voida käyttää uudelleen.
Tuotannossa käytettävät räjähdysaineet ja polttoaineet sekä muut tarvittavat
kemikaalit ovat yleisesti tunnettuja ja käytettyjä.
Energiaa louhosalueella tarvitaan työkoneissa, toimisto- ja huoltotiloissa sekä
vesien pumppaamisessa. Louhosalueen toiminnot on suunniteltu siten, että
malmin sekä sivukiven kuljetusmatkat louhoksesta varasto- ja läjitysalueille
ovat mahdollisimman lyhyitä.
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Louhosalueen rakenteet on suunniteltu BAT-tekniikan mukaisesti. Päästöjä
estetään toimintojen sijoittelulla, läjitysalueiden pohja- ja peittorakenteilla, vesienkäsittelyllä sekä toiminnan ajoittamisella. Pölyämistä vähennetään tarvittaessa esim. kastelemalla tai käyttämällä pölynsidonta-aineita. Melulle herkkiä kohteita ei ole louhosalueen läheisyydessä. Louhosalueella muodostuvat
vedet kerätään ja johdetaan hallitusti. Kaikki louhosalueella toiminnan aikana
muodostuvat vedet kerätään olemassa oleviin ja osin rakennettaviin ojiin ja
edelleen selkeytysaltaiden kautta pintavalutuskentille. Kiintoaines laskeutuu
selkeytysaltaisiin ja pintavalutuskentät pidättävät ravinteita sekä kiintoainetta.
Toiminnasta aiheutuvia päästöjä vähennetään lisäksi hyödyntämällä mahdollisimman suuri osa alueella muodostuvista kaivannaisjätteistä, läjitystekniikalla sekä alueen maisemoinnilla.
Alueen suunnittelussa on otettu mahdolliset toiminnan riskit ja onnettomuusvaarat huomioon. Riskienhallinnan keinona louhosalueelle on laadittu ympäristönsuojelulain 15 §:n mukainen varautumissuunnitelma. Ennen toiminnan
aloittamista louhosalueelle laaditaan turvallisuussuunnitelma.
Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä
Ympäristöjärjestelmä, samoin kuin työturvallisuus ja terveys- ja laatujärjestelmät rakennetaan siten, että ne ovat toiminnassa ennen tuotannon käynnistymistä.
YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN
Rakentamisen aikaiset vedet
Syväjärven louhosalueen rakentamisvaiheen on arvioitu olevan louhosalueella lyhytkestoinen, noin 3-6 kuukautta, aloitusajankohdasta ja töiden jaksotuksesta mm. vuodenaikojen mukaan voi rakentamisvaihe kestää jopa 1,5 vuotta.
Rakentamisvaiheen aikaiset toimenpiteet muuttavat alueen vesitaloutta lisäten valuntaa ja vesistöön kohdistuvaa kiintoainekuormitusta sekä sameutta.
Louhosalueen vesienhallinta- ja käsittelyrakenteet valmistellaan heti toiminnan alkuvaiheessa. Rakentamisvaiheen vaikutukset alapuolisten vesistöjen
vedenlaatuun arvioidaan hyvin vähäisiksi ja lyhytaikaisiksi. Avolouhoksen ja
louhosalueen itä- ja eteläpuoleisella ojalla estetään pintavesien kulkeutuminen louhosalueelle ja kuivattaviin Ruohojärviin. Eristysojasta vedet ohjataan
edelleen Ruohojärvenojaan, eivätkä eristysojan vedet sekoitu louhosalueella
muodostuviin käsiteltäviin vesiin. Näin saadaan pidettyä käsittelyä tarvitsevien vesien määrä mahdollisimman pienenä.
Talousjätevedet
Sosiaalitilojen jätevedet kerätään umpisäiliöihin ja toimitetaan edelleen käsittelyyn. Sosiaalitilojen jätevesiä ei johdeta ympäristöön.
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Louhosalueella muodostuvien vesien määrä ja laatu
Toiminnan aikana muodostuvista vesistä suurin osa muodostuu louhoksen
kuivanapitovesistä, jotka pumpataan avolouhoksesta vesienkäsittelyyn ja
johdetaan edelleen Ruohojärvenojaan. Toiminnan päätyttyä kuivanapitovesien pumppaus lopetetaan ja Ruohojärviin rakennetut padot puretaan, jolloin
avolouhos ja kuivatut järvet täyttyvät vähitellen vedellä.
Syväjärven ja Heinäjärven kuivatusvedet
Heinäjärven laskennallinen vesitilavuus on 43 421 m3 ja Syväjärven
79 884 m3. Kuivatusvesien yhteenlaskettu määrä on siis arviolta 123 300 m3.
Kaivostoiminnan aikana muodostuvien ja käsiteltävien vesien määrä ja laatu
Louhosalueella muodostuvien käsiteltävien vesien määräarvio perustuu alueen sadantaan sekä avolouhokseen purkautuvaan kalliopohjaveden määrään.
Louhosalueella muodostuvien vesimäärien arvioinnissa on käytetty keskimääräisiä sadantatietoja. Läntisen Suomen alueella sekä Kaustisella sadanta on
keskimäärin 600 mm/a eli 50 mm/kk, mitä on käytetty louhosalueella muodostuvien vesien määrän arvioinnissa. Avolouhoksen valuntakertoimena on vesimäärien arvioinnissa käytetty 1,0 (eli valuma 100 % sadannasta), läjitysalueilla
sekä kenttäalueilla (murskaus- ja varastoalue, huoltoalue) 0,5 ja pintavalutuskentillä 0,15. Sadannasta muodostuvan käsiteltävien veden määräksi on arvioitu rakennettavilla alueilla kokonaisuudessaan noin 26 m3/h eli noin
227 070 m3/a
GTK:n vuonna 2017 tekemän arvion mukaan louhokseen purkautuvien kalliopohjavesien määrä on noin 31 m3/h (GTK, 2017a). Vuonna 2018 GTK on päivittänyt arviota kalliopohjavesien määrästä. Louhosvedet on laskettu hydraulisen johtavuuden mediaaniarvolla käyttäen kahta eri louhoksen syvyyttä
(108,5 m ja 54 m). Tehtyjen laskelmien perusteella kalliopohjaveden virtaamaksi louhokseen on arvioitu 10-50 m3/h (GTK, 2018).
Louhosalueella muodostuvien vesimäärien arvioinnissa sekä GoldSIMmallinnuksessa on käytetty kalliopohjavesien virtaamana alkuperäistä arviota
31 m3/h (271 560 m3/a), joka on myös hyvin lähellä virtaamien vaihteluvälien
keskiarvoa (30 m3/h, GTK 2018).
Kalliopohjavesien virtaaman on oletettu olevan yhtä suuri kaikkina louhoksen
toimintavuosina (2021-2024).
Avolouhos
(m3/h)

(m3/a)

Läjitysalueet ja muut
louhosalueen hulevedet
(m3/h)
(m3/a)

Käsiteltävät vedet
yhteensä
(m3/h) (m3/a)

Sadanta

10,8

94 200

15,2

132 870

26

227 070

Kalliopohjavedet

31,0

271 560

-

-

31,0

271 560

Yhteensä

41,8

365 760

15,2

132 870

57

498 630
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Avolouhoksen kuivatusvesien laadun on arvioitu vastaavan louhosalueen
pohjaveden laatua. Sivukivialueen suotovesien laatu on arvioitu liukoisuuskokeiden (vuosien 2015 ja 2017 näytteet) tulosten perusteella. Moreenin ja
turpeen läjitysalueiden sekä muiden rakennettavien alueiden suotovesien sekä hulevesien laatu on arvioitu sivukivinäytteiden liukoisuuskokeiden tulosten
perusteella. Vesissä olevan räjähdeaineperäisen typen määrä riippuu vuosittaisista louhintamääristä. Arvio on laskettu periaatteella, että yhtä louhintatonnia kohden käytetään 150 g räjähdysaineita (esim. ANFO). Emulsioräjähteet sisältävät yleensä noin 20–30 painoprosenttia typpeä, josta tutkimusten
perusteella vesistöön päätyy 0,2–28 %, painottuen noin 10 prosenttiin tai sen
alle (Minera-malli 2006). Syväjärven louhoksen vaikutusarviossa räjähdeaineissa arvioitiin esiintyvän 30 % typpeä, joista 10 % päätyy vesistöön. Typpikuormitus on laskettu keskimääräisellä vuosilouhinnalla 3,6 miljoonaa tonnia
ja pintavalutuskentän on arvioitu poistavan kokonaistypestä kirjallisuustiedoista poiketen keskimäärin vain 10 % läpi vuoden (konservatiivinen arvio).
Vesiin päätyvän kiintoaineen määrän arviointiin liittyy epävarmuustekijöitä,
sillä pitoisuuksissa voi olla huomattavaa vaihtelua riippuen kohteesta ja vallitsevista olosuhteista. Selkeytysaltaista pintavalutuskentille purettavan veden
pitoisuutena on käytetty 15 mg/l. Kuormituslaskelmissa ei ole huomioitu
mahdollista kiintoaineen pidättymistä pintavalutuskentille.
Edellä esitettyjen periaatteiden mukaisesti on laskettu arviot avolouhoksesta
sekä muulta louhosalueelta muodostuvien vesien kuormituksista (kg/a) sekä
pitoisuuksista (µg/l).
Edellä esitettyjen arvioiden perusteella avolouhoksen kuivatusvedet ovat rauta- ja typpipitoisia. Raudan lisäksi pohjavesissä on havaittu yhdessä näytepisteessä tavanomaisiin taustapitoisuuksiin verrattuna kohonnut arseenipitoisuus, muiden metallien pitoisuudet ovat kohtalaisen pieniä. GTK:n pohjavesitutkimusten mukaan Syväjärven kalliopohjavesissä esiintyi kerrostumista ja
syvemmällä (noin 65–125 metrissä) oleva pohjavesi on huomattavasti kloridipitoisempaa ja sähkönjohtavuus on korkeampi kuin lähempänä maanpintaa
olevassa pohjavedessä. Avolouhokseen voi mahdollisesti purkautua kallioperästä myös näitä pohjavesiä. Läjitysalueiden suotovesien ja louhosalueen hulevesien arvioidaan olevan arseeni- ja typpipitoisia, muiden haitta-aineiden
määrä on kohtalaisen vähäinen.
Louhosalueelta vesistöön purettavissa vesissä esiintyy korkeita typpipitoisuuksia, jotka ovat peräisin räjähteistä. Pääasiassa typen arvioidaan esiintyvän vesissä nitraatti- ja nitriittityppenä.
Syväjärven louhosalueen pohjaveden pH on vaihdellut laboratorioanalyysien
(11 kpl) perusteella välillä 6,5–7,1, joten avolouhoksesta pumpattavien kuivatusvesien arvioidaan olevan lievästi happamia–neutraaleja. Syväjärven louhosalueella syntyvien käsiteltävien vesien ei arvioida kokonaisuutena aiheuttavan merkittävää happamoitumisriskiä lähivesistöissä.
Hakijan esitys vesistöön johdettavien vesien päästöraja-arvoiksi
Syväjärven louhosalueelle esitetään louhostoiminnan ajalle päästörajat typelle (15 t/a ja 36 mg/l), kiintoaineelle (20 mg/l) sekä arseenille (0,1 mg/l). Mui-
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den haitta-aineiden kuormitukset ja pitoisuuslisäykset on arvioitu pieniksi,
minkä vuoksi niille ei esitetä asetettavaksi raja-arvoja. Päästöraja-arvoihin
verrattavat päästöt määritetään vesistöön (Ruohojärvenoja) johdettavista vesistä eli pintavalutuskenttien jälkeen. Päästöt lasketaan summaamalla pintavalutuskentiltä PVK1 ja PVK2 johdettavat vedet ja laskemalla niistä virtaamapainotettu keskiarvo. Päästöt määritetään pintavalutuskentiltä purkautuvista vesistä otettavien näytteiden perusteella puolivuotiskeskiarvoina (1.1.30.6. ja 1.7.-31.12.).
Perustelut, typpi N
Louhosalueen epäorgaaniset typpipäästöt aiheutuvat räjähdysaineista. Päästöt riippuvat täysin louhinnan sekä käytettävän räjähdysaineen määristä. Räjähdeaineena louhoksella käytetään ANFOa tai muita kustannustehokkaita
räjähdysaineita. Pintavalutuskenttien reduktiot vaihtelevat kirjallisuustietojen
mukaan kesä 30 % ja talvi 12 %, laskelmissa on käytetty arvoa 10 % ympäri
vuoden (vrt. GoldSIM-raportti).
Typenpoisto muuten kuin pintavalutuskentillä on vaikeaa ja toiminta-aika louhosalueella on lyhyt. Muut mahdolliset typenpoistomenetelmät ovat tarkoitettu pääasiassa ns. laitosmaiselle käsittelylle, eivätkä ne louhostoiminnan laajuus ja lyhytaikaisuus huomioiden ole teknisesti ja taloudellisesti käyttökelpoisia. Typen osalta päästöraja-arvoksi esitetään 15 t/a ja 36 mg/l (puolivuotiskeskiarvo, 1.1.-30.6. ja 1.7.-31.12.).
Perustelut, kiintoaine
Kiintoainekuormitusta vähennetään johtamalla louhosalueen vedet laskeutusaltaiden ja pintavalutuskenttien kautta Ruohojärvenojaan. Kiintoainepäästöt on laskettu arvioimalla kiintoainepitoisuudeksi 15 mg/l. Ajoittain kiintoainepitoisuudet voivat olla arvioitua korkeampia. Lisäksi kiintoainekuormitusta
voi aiheutua myös pintavalutuskentältä, minkä vuoksi kiintoaineen osalta
päästöraja-arvoksi esitetään 20 mg/l.
Perustelut, arseeni As
Louhosalueella muodostuvan arseenin kuormitukseksi on arvioitu noin
13 kg/a, mikä vastaa keskimääräistä pitoisuutta 0,03 mg/l. Tällä kuormituksella pitoisuuslisäykset alapuolisessa vesistössä on arvioitu pieniksi
(≤5,5 µg/l). Arseenin osalta päästöraja-arvoksi esitetään 0,1 mg/l, koska ajoittain arseenipitoisuudet voivat olla arvioitua korkeampia.
Vesistöpäästöjen rajoittaminen
Avolouhoksen kuivatusvedet, sivukivialueiden suotovedet ja louhosalueen
hulevedet johdetaan selkeytysaltaiden kautta pintavalutuskentille ja edelleen
Ruohojärvenojaan. Kiintoaineet ja niihin sitoutuneet haitta-aineet laskeutuvat
pääosin esiselkeytys- ja selkeytysaltaiden pohjalle.
Laskeutumista tehostetaan tarvittaessa lisäämällä veteen esim. ferrisulfaattia
ja/tai muita vesienkäsittelykemikaaleja. Mahdollinen kemikalointi toteutetaan
ennen vesien johtamista laskeutusaltaisiin sekoituskaivossa tai vastaavassa.
Altaissa voidaan tarvittaessa neutraloida mahdollisesti muodostuvia happamia vesiä lisäämällä veteen esim. kalkkia. Pintavalutuskentillä tapahtuu vielä
kiintoaineiden, ravinteiden ja metallien pidättymistä.
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Typpikuormituksen vesistövaikutuksia ja kuormituksen vähentämistä on selvitetty tarkemmin YVA:n yhteydessä Ramboll Finland Oy:n toimesta vuonna
2017 (Ramboll Finland Oy: Keliber Oy, Louhosten typpikuormituksen vaikutusten arviointi). Selvitys on esitetty YVA-selostuksen liitteenä (hakemuksen
liite 25G2). Syväjärven louhosalueella typpikuormitusta vähennetään seuraavilla toimenpiteillä:
•
•
•
•
•

Räjäytysaineen käytön tarkka mitoitus ja räjäytysten optimointi, kustannustehokkaan räjähdeaineen käyttö
Louhosalueen ulkopuolisten vesien eristäminen louhosalueen vesistä
(eristysoja)
Louhokseen purkautuvien pohjavesien määrän vähentäminen tukkimalla
tarvittaessa seinämiin muodostuvia reikiä
Louhosalueen vesien johtaminen laskeutusaltaiden ja pintavalutuskenttien kautta laadittujen suunnitelmien mukaisesti.
Sivukiven läjitysalueen suunnittelu ja vesienjohtaminen lohkoittain mahdollisuuksien mukaan. Aktiivisessa läjityksessä olevan lohkon alueelta
johdetaan vedet käsittelyyn. Kun lohkon typpipäästö pienenee ja mikäli
ko. lohkon vesien muidenkin haitta-aineiden pitoisuudet ovat riittävän alhaisia, ohjataan sen lohkon suotovedet käsittelyn ohi ja vastaavasti uuden lohkon alue otetaan vesienkäsittelyn piiriin.

Päästöt ilmaan
Pölypäästöt
Kaivostoiminnan pölypäästöt muodostuvat pääosin kiviaineksia käsiteltäessä
sekä liikenteen ja tuulen nostamana. Pölypäästölähteitä ovat kallioporaukset,
louhintaräjäytykset, malmin murskaus, kiviainesten varastointi, lastaus, kippaus ja kuljetukset sekä varastokasojen pölyäminen. Merkittävimmät pölypäästöt aiheutuvat murskauksesta. Karkeasti arvioituna poutasäässä noin
puolet louhostoimintojen pölypäästöistä muodostuu murskauksesta. Sateen
aikana, tai maanpinnan ollessa kostea, kun tuulen tai liikenteen nostamaa
hajapölyä ei muodostu, murskauksen osuus kokonaispäästöstä on suurempi.
Pölypäästöjen määrään vaikuttavat mm. louhittavan ja käsiteltävän kiviaineksen kovuus, raekoko, tiheys ja kosteus, käytettävä laitteisto, pudotuskorkeudet, kuormausajoneuvojen määrä ja ajonopeudet, varastokasojen ikä ja hienoaineksen määrä käsiteltävässä materiaalissa. Lähes kaikkien toimintojen
pölypäästön suuruuteen vaikuttaa sadanta tai toiminta-alueiden pölynsidonta
(esim. kastelu). Päästöjen leviämiseen vaikuttavat sääolosuhteet, joista merkittävimpiä ovat tuulen suunta ja nopeus, joten toiminnan ilmanlaatuvaikutukset vaihtelevat ympäristössäkin jatkuvasti.
Pakokaasupäästöt
Louhosalueella käytettävistä työkoneista ja kuljetusliikenteestä aiheutuu ilmaan pakokaasupäästöjä. Pakokaasupäästöjä on laskettu ja mallinnettu tilanteessa, jossa louhosalueelta Kalaveden tuotantolaitokselle kuljetettavan
malmin määrä on 540 000 tonnia vuodessa ja Kokkolan satamaan kuljetetta-
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van kiisupitoinen kiilleliuskeen määrä on 179 000 tonnia vuodessa. Kuljetusliikenteen päästöjen vaikutusalue on koko kuljetusmatka ja päästöt ovat osa
seudun tieliikenteen päästöjä. Hankkeesta aiheutuvan liikenteen pakokaasupäästöjen vaikutus ilmanlaatuun ja ilmastoon on pieni, eikä erotu merkittävästi muun liikenteen päästöistä. Malmin sekä kiisupitoisen kiilleliuskeen kuljetusten pakokaasupäästöt korostuvat liikennereitillä louhosalueen ja Toholammintien välillä, sillä metsäautotien nykyiset liikennemäärät ovat hyvin vähäisiä.
Räjähdysainepäästöt
Louhintaräjäytysten yhteydessä syntyvien räjäytyskaasujen merkitys on varsin vähäinen huomioiden muut ilmapäästöjä aiheuttavat toiminnot. Louhinnassa käytettävät räjähdysaineet muuttuvat räjäytyksen yhteydessä pääosin
vesihöyryksi, hiilidioksidiksi ja typeksi. Räjäytyskaasujen seassa voi olla pieniä määriä haitallisia kaasuja, kuten häkää ja typenoksideja. Räjäytyksistä
muodostuu myös savua. Muodostuvien kaasujen määrä räjähdyksessä on
noin 0,7-1 m3 kaasua/räjähdysaine-kg. Keskimääräinen räjähdysainemäärä
louhoksella on noin 2 400 kg, joka tuottaa kerralla noin 1 700–2 400 m3 kaasua. Louhinta tapahtuu avolouhoksessa, jossa räjäytyksistä vapautuvat kaasut pääsevät vapautumaan ja laimenemaan louhoksen ympäröivään ilmamassaan.
Melu ja tärinä
Rakentamisen ja louhosalueen sulkemisen aikana aiheutuu melua maanrakentamisesta. Toiminnan aikana melua aiheutuu kallion porauksesta, louhintaräjäytyksistä, louheen rikottamisesta ja murskauksesta, louhoksen sisäisestä liikenteestä (pyöräkoneet, kiviautot, huoltoajo) sekä malmin ja kiisuliuskeen kuljetuksista. Syväjärven louhosalueella louhinta- ja murskaustoimintaa
sekä kuljetuksia on suunniteltu toteutettavaksi päiväaikaan klo 7–22. Melupäästöjen määrään vaikuttavat mm. melulähteiden kulloinenkin lukumäärä,
aktiivisuus, sijainti ja suunta altistuvaan kohteeseen nähden sekä käsiteltävän maa- ja kiviaineksen koostumus.
Louhosmelu
Kiviaineksen murskauksen melu voi olla lyhyillä tarkasteluetäisyyksillä (alle
500 m) iskumaista, mutta pitkillä etäisyyksillä (yli 500 m) melu ei normaalisti
ole iskumaista. Rikotuksen melu on lyhyillä tarkasteluetäisyyksillä iskumaista,
mutta tavallisesti pidemmillä etäisyyksillä (yli 500 m) rikotusmelua on vain
vähäisesti kuultavissa ja siten se ei aiheuta kokonaismelun iskumaisuutta.
Poraamisen melu ei ole korvin kuullen impulssimaista eikä kapeakaistaista.
Syväjärven louhokselta etäisyydet ympäristön tarkastelupisteille (asuin- ja
lomarakennukset, Natura-alue) ovat niin suuria, että perustoiminnasta aiheutuva melu ei ole iskumaista tai kapeakaistaista.
Räjäytysmelu
Räjäytysmelu ei merkittävästi vaikuta päiväajan keskiäänitasoihin melutapahtuman lyhytaikaisuuden vuoksi ja koska räjäytyksiä tehdään keskimäärin vain
kerran päivässä. Tämän vuoksi räjäytysmelua on tarkasteltu vain hetkellisinä
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enimmäisäänitasoina (LAFmax). Räjäytysten aiheuttamille enimmäisäänitasoille ulkona ei ole asetettu VNp:n 993/1992 kaltaisia ohjearvoja. Kuulovaurioiden välttämiseksi asumisterveysasetuksessa 545/2015 asetettu ohjearvo
LAFmax 115 dB ei ylity louhosalueen ympäristössä asuin- tai lomarakennusten
osalta. Räjäytyksen melu on impulssimaista, mutta räjäytystapahtumien määrä työpäivän aikana on vähäinen.
Liikennemelu
Louhosalueelta tuotantolaitokselle tapahtuvien malminkuljetusten aiheuttaman liikennemelun leviämistä on tutkittu mallinnusohjelmalla ja sen sisältämällä pohjoismaisella liikennemelun laskentamallilla. Mallinnuksessa ei ole
huomioitu kiisuliuskeen kuljetuksia louhosalueelta Kokkolan satamaan. Kuljetukset Syväjärven louhokselta Kalaveden tuotantolaitokselle eivät kasvata
nykyistä liikennemelun määrää niin, että ohjearvon (55 dB) ylitysten määrä
muuttuisi nykytilanteesta.
Tärinä
Rakentamisen aikana tärinää aiheutuu mm. maa-ainesten poistosta louhosalueelta sekä alueen teiden ja muun infran rakentamisesta. Sulkemisvaiheessa tärinä rajoittuu maanrakentamisesta sekä liikenteestä aiheutuvaan tärinään. Rakentamisen ja sulkemisen aikainen tärinä ja sen vaikutukset arvioidaan hyvin vähäisiksi.
Tuotantovaiheessa tärinävaikutuksia syntyy kallion louhintaräjäytyksistä, kiviaineksen murskaukseen käytettävistä koneista sekä kuljetusliikenteestä.
Päästöt maaperään ja pohjavesiin
Louhosalueen rakentamisesta alueen maaperään kohdistuu fysikaalisia vaikutuksia, mikä voi vaikuttaa myös alueen pohjaveden kulkureitteihin ja pinnankorkeuteen. Syväjärven louhosalueella ei arvioida esiintyvän happamia
sulfaattimaita, joten rakentamisaikana kemiallisia vaikutuksia arvioidaan syntyvän vain mahdollisissa onnettomuus- tai vahinkotilanteissa, kuten polttoaineen vuotaessa maaperään.
Toiminta-aikana maaperään voi kohdistua kemiallisia vaikutuksia läjitysalueilta ja kivipölyn leviämisen seurauksena. Vaikutukset voivat levitä pohjaveteen,
mikäli haitta-aineet ovat liukoisia. Pohjavesiin kohdistuvat vaikutukset muodostuvat pääasiassa avolouhoksen kuivanapidon aiheuttamasta pohjaveden
pinnankorkeuden alenemisesta louhosalueella.
Läjitysalueet
Maa-ainesten tai sivukivien läjittäminen voi aiheuttaa maaperän painumista.
Moreenivaltainen maaperä ei juuri painu maa-aines- tai sivukiviläjitysten alla.
Turve painuu läjityksen alkuvaiheessa riippuen turvekerrosten paksuudesta.
Hienot mineraalimaalajit sekä lieju ja turve saattavat läjityksen yhteydessä
siirtyä sivukivikuorman alta, mutta maamassat ja siirtymät ovat vähäisiä ja
niiden arvioidaan pääosin pysyvän läjitysalueilla.
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Syväjärven sivukivistä saatujen analyysitulosten perusteella sivukivialueelta
voi kohdistua läjitysalueiden alapuoliseen maaperään vain vähäisiä metallipäästöjä. Tutkittujen näytteiden metallien kokonaispitoisuudet ovat melko alhaisia, eivätkä ne esiinny merkittävissä määrin liukoisessa muodossa. Näin
ollen myös vaikutukset pohjavesiin arvioidaan vähäisiksi.
Louhosalueen pölyäminen voi levittää maa- ja kiviainesten sisältämiä metalleja ympäristön maaperään. Kivipölyn aiheuttamia maaperävaikutuksia esiintynee lähinnä murskaus- ja sivukivialueiden välittömässä läheisyydessä ja
vaikutusten arvioidaan rajoittuvan maaperän pintakerroksiin. Louhosalueen
ympärillä oleva metsä ehkäisee tehokkaasti kivipölyn leviämistä.
TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN
Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön
Hydrologiset vaikutukset
Syväjärven ja Heinäjärven (Ruohojärvien) kuivattaminen
Purkuvesistönä toimivan Ruohojärvenojan keskimääräinen alivirtaama on
4 l/s, keskivirtaama (MQ) 43 l/s ja keskiylivirtaama (MHQ) 398 l/s. Järvien
tyhjentäminen tehdään loppusyksystä, jolloin virtaamien arvioidaan olevan
keskivirtaaman luokkaa.
Vesien pumppausnopeudella voidaan vaikuttaa Ruohojärvenojaan purkautuvien vesien määrään. Mikäli pumppaus tapahtuu yhtäaikaisesti sekä Syväettä Heinäjärvestä, on pumpattava vesimäärä noin 25 l/s/järvi. Täydellä teholla pumpatessa pumppausvirtaama on yhteensä 50 l/s, joten pumppauksen
aikainen purkuvesistön kokonaisvirtaama on enimmillään hiukan alle 100 l/s.
Se on noin kaksinkertainen suhteessa vesistön keskivirtaamaan, mutta huomattavasti pienempi kuin keskimääräinen ylivirtaama 398 l/s.
Louhoksen kuivatusvedet
Avolouhoksen kuivatusvesien johtaminen alapuolisiin vesistöihin kasvattaa
niiden virtaamia. Toiminnan aikana muodostuvien, vesistöön johdettavien vesien määräksi on arvioitu 57 m3/h eli 0,016 m3/s. Kasvavien virtaamien ei arvioida muuttavan Ruohojärvenojan, Rytilampinojan, Vanhan Torojan tai Ullavanjoen uoman paikkoja.
Syväjärven ja Heinäjärven kuivatusvesien vaikutukset vedenlaatuun
Syväjärven vesi on lievästi hapanta. Ennakkotarkkailutulosten perusteella pH
on keskimäärin 5,2. Heinäjärven veden pH on ennakkotarkkailun tulosten,
keskimäärin 6,4, perusteella Suomen pintavesille tyypillisellä tasolla. Rytilampinojan pH on ennakkotarkkailutulosten perusteella keskimäärin 5,5 ja
Vanhan Torojan 5,4. Rytilampinojan ja Torojan vesien alkaliteetti oli välttävä,
mikä tarkoittaa, että vesien kyky vastustaa pH:n muutosta on välttävä. Syväjärven vedet saattavat aiheuttaa Rytilampinojan ja Torojan vesien lievää
happamoitumista, kun taas Heinäjärven vedet saattavat vähentää ojavesien

41
happamuutta. Molemmissa tapauksissa vaikutuksen suuruus arvioidaan pieneksi. Ullavanjoen pH oli ennakkotarkkailun tulosten perusteella keskimäärin
6,3‒6,7. Joen alkaliteetti oli tyydyttävällä/hyvällä tasolla (keskimäärin
0,14‒0,22 mmol/l), mikä tarkoittaa, että Ullavanjoen vesi kykenee vähintään
tyydyttävästi vastustamaan pH:n muutosta. Näin ollen, Ruohojärvien vesien
ei arvioida happamoittavan Ullavanjoen vettä.
Syväjärven ja Heinäjärven kuivattamisella ei arvioida olevan vaikutusta vesienhoidon toimenpideohjelman tavoitteiden saavuttamiseen. Kuivattamisen
ei ole arvioitu vaikuttavan järvien alapuolisten vesistöjen (Ruohojärvenoja,
Rytilampinoja, Vanha Toroja, Ullavanjoki, Perhonjoki) vedenlaatuun. Myös
veden virtaus järvien alapuolisessa vesistössä pyritään pitämään kuivattamisen yhteydessä ja sen jälkeen mahdollisimman luontaisella tasolla.
Kaivostoiminnan vaikutukset vedenlaatuun hakijan esittämillä päästöraja-arvoilla
Vaikutukset alapuolisen vesistön typpipitoisuuksiin (N)
Syväjärven louhosalueen alapuolisiin vesistöihin kohdistuu räjähdysaineista
peräisin olevaa typpikuormitusta. Typpikuormituksen vaikutuksia louhosalueen alapuoliseen Ruohojärvenojaan-Rytilampinojaan-Vanhaan Torojaan sekä Ullavanjokeen on mallinnettu GoldSim-ohjelmalla. Ohjelman lähtötietoina
on käytetty vuosien 1996-2018 säädataa sadannasta ja lumikerroksen paksuudesta (FMI-Tastula) sekä lämpötilasta (FMI-Toholampi). Lisäksi lähtötietoina on käytetty valuma-alueiden virtaamia ja pinta-aloja. Tarkastelu on typpipitoisuuksien sekä virtaamien osalta tehty louhostoiminnan ajalle vuosille
2021-2024. Virtaaman vaihtelua tarkastelupisteissä on tarkasteltu myös vuoden 2024 jälkeen. Typpikuormituksena on tarkastelussa käytetty 15 t/a, mikä
vastaa noin pitoisuutta 31 mg/l vesimäärällä 477 630 m3/a ja 30 mg/l vesimäärällä 498 630 m3/a.
Mallinnuksen mukaan Syväjärven louhostoiminta kasvattaa Ruohojärvenojan-Rytilampinojan-Vanhan Torojan typpipitoisuutta merkittävästi koko
louhoksen toiminta-ajan. Nykyisin Ruohojärvenojan-Rytilampinojan-Vanhan
Torojan kokonaistyppipitoisuudet ovat vaihdelleet välillä 0,8-1,7 mg/l. Mikäli
vastaanottavan vesimuodostuman vesi on nykytilassa selvästi typpirajoitteista, typpipitoisuuden kasvu voi aiheuttaa veden rehevöitymistä. Korkeat typpipitoisuudet eivät kuitenkaan suoraan tarkoita veden rehevöitymistä, sillä rehevöitymistä voi rajoittaa fosforipitoisuus tai pääravinteiden ohella jokin muu
tekijä (esim. humuspitoisuus). Ruohojärvenoja ja sen alapuolinen Rytilampinoja on nykytilassa arvioitu fosforirajoitteisiksi, jolloin typpikuormituksen kasvulla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta ojan rehevöitymiseen. Vanha
Toroja on nykytilassa arvioitu typpirajoitteiseksi, jolloin typpikuormitus voi lisätä ojan rehevöitymistä. Louhosalueen alapuoliset ojat ovat virtavesiä, jolloin typpikuorma kulkeutuu virran mukana, eikä rehevöitymistä pääse syntymään yhtä tehokkaasti kuin järvissä. Syväjärven louhosalueen alapuoliset
vesistöt kuuluvat sijaintinsa puolesta Perhonjoen ja Kälviänjoen vesistöalueen vesienhoidon toimenpideohjelmaan. Pienuutensa vuoksi Ruohojärvenojalle, Rytilampinojalle tai Vanhalle Torojalle ei ole asetettu kemiallisia tai
ekologisia tilatavoitteita.
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Ullavanjoessa typpipitoisuuden kasvu on mallinnuksen perusteella maltillinen. Kokonaistyppipitoisuuden lisäys on toiminta-ajan keskiarvona noin 0,220,24 mg/l, hetkellisesti pitoisuudet voivat olla tätä suurempia. Ullavanjoen
typpipitoisuus nykytilassa on noin 1 mg/l. Mallinnuksen perusteella typpipitoisuus ei toiminnan aikana ylitä typen toksista pitoisuutta (3,1 mg/l). Herttaympäristötietojärjestelmään tallennetun Ullavanjoen fysikaalis-kemiallisen
luokittelun mukaan, Ullavanjoen tila on kokonaistyppipitoisuuden perusteella
nykytilassa tyydyttävä ja pysyy tyydyttävänä, mikäli kokonaistyppipitoisuus ei
ylitä tasoa 1,5 mg/l. Hyvän tason saavuttamiseksi Ullavanjoen typpipitoisuuden tulisi laskea alle pitoisuustason 0,9 mg/l. Näin ollen typpikuormituksen
kasvun vaikutukset Ullavanjoessa on arvioitu pieniksi. Vesistöjen ekologinen
tila määräytyy vesistön biologisen, fysikaalis-kemiallisen ja hydrologismorfologisen luokittelun perusteella. Louhostoiminnalla on arvioitu olevan lähinnä vain fysikaalis-kemiallisia vesistövaikutuksia. Huomioiden mallinnustulokset kokonaistypen kasvusta Syväjärven louhoksen toiminnan myötä, voidaan arvioida, että typen lisäys Ullavanjoessa ei muuta joen nykyistä fysikaalis-kemiallisen tai ekologisen tilan luokitusta.
Syväjärven louhosalueen purkupisteen ja Emmes-Storträsket -järven välisen
purkureitin etäisyys on noin 19 km. Huomioiden, ettei Ullavanjokeen kohdistuvan typpikuormituksen arvioida nostavan Ullavanjoen typpipitoisuutta merkittävästi, ei myöskään Emmes-Stoıträsket -järveen arvioida kohdistuvan sellaisia vaikutuksia, jotka muuttaisivat järven fysikaalis-kemiallisen tai ekologisen tilan luokitusta.
Syväjärven louhostoiminnan ei arvioida vaikuttavan Perhonjoen vedenlaatuun, eikä toiminnalla arvioida olevan vaikutusta Perhonjoen rehevöitymiseen. Perhonjoen keskiosan järviryhmän kemialliseksi ja ekologiseksi tilatavoitteeksi on asetettu hyvä tila vuoteen 2021 mennessä. Nykytilassa kemiallinen tila on hyvää huonompi ja ekologinen tila tyydyttävä. Vuosien 2016–
2021 toimenpideohjelman mukaisesti Perhonjoen keskiosan järviryhmän tavoitteena ovat säännöstelykäytäntöjen ja tulvasuojelun yhteensovittaminen
ekologisen tilan tarpeet huomioiden sekä kalojen elohopeapitoisuuksien laskeminen. Hertta-ympäristötietojärjestelmään tallennetun Perhonjoen keskiosan järviryhmän fysikaalis-kemiallisen luokittelun mukaan, kokonaistyppipitoisuuden perusteella järviryhmän tila on nykytilassa välttävä ja pysyy välttävänä, mikäli kokonaistyppipitoisuus ei laske alle tason 1 mg/l. Myös Perhonjoen alaosan kemialliseksi ja ekologiseksi tilatavoitteeksi on asetettu hyvä tila
vuoteen 2021 mennessä. Nykytilassa kemiallinen tila on hyvä ja ekologinen
tila välttävä. Hertta-ympäristötietojärjestelmään tallennetun Perhonjoen alaosan fysikaalis-kemiallisen luokittelun mukaan, kokonaistyppipitoisuuden perusteella Perhonjoen alaosan tila on nykytilassa tyydyttävä ja pysyy tyydyttävänä, mikäli kokonaistyppipitoisuus ei ylitä tasoa 1,5 mg/l.
Kaivostoiminnan vaikutukset alapuolisen vesistön arseeni (As)- ja kiintoainepitoisuuksiin
Päästöraja-arvo on esitetty kiintoaineen pitoisuudelle 20 mg/l ja arseenin pitoisuudelle 0,1 mg/l. Päästöraja-arvon mukaiset keskimääräiset pitoisuuslisäykset sekä pitoisuudet alapuolisissa ojissa sekä Ullavanjoessa on esitetty
alla olevassa taulukossa kiintoaineen ja arseenin osalta. Pitoisuuslisäys kuvaa louhosalueen kuormituksen aiheuttamaa pitoisuuslisäystä ja kokonaispi-
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toisuudessa on huomioitu myös vesistöjen nykyiset pitoisuudet. Laskennassa
on käytetty sekä alkuperäisen hakemuksen (29.5.2018) mukaista että GoldSim mallinnukseen päivitettyä suurempaa vesimäärää (477 630 m3/a /
498 630 m3/a).
Kiintoaine (mg/l)
Arseeni (µg/l)
PitoisuusPitoisuus
PitoisuusPitoisuus
lisäys
lisäys
Ruohojärvenoja
3,9 / 4,2
9,4 / 10
26 / 27
27 / 29
Rytilampinoja
1,9 / 2,0
5,9 / 6,0
11 / 12
13 / 14
Vanha Toroja
1,0 / 1,1
3,5 / 3,6
5,6 / 5,9
8,5 / 8,8
Ullavanjoki,
0,08 / 0,08
5,1 / 5,1
0,5 / 0,5
1,7 / 1,7
Torojan kohdalla
Kiintoaineen pitoisuuslisäykset ovat alapuolisissa vesistöissä myös esitetyllä
päästöraja-arvolla pieniä. Syväjärvessä ja Heinäjärvessä kiintoainepitoisuudet ovat luontaisesti vaihdelleet välillä 1-12 mg/l, Rytilampinojassa välillä 16 mg/l ja Vanhassa Torojassa välillä 1,3-4,8 mg/l. Päästöraja-arvon mukaisella kuormituksella kiintoaineen pitoisuudet alapuolisissa vesistöissä ovat edelleen luontaisen vaihteluvälin sisällä.
Arseenin pitoisuuslisäys on esitetyllä päästöraja-arvolla Ruohojärvenojassa
huomattava. Arseenin PNEC-arvo eli haitaton pitoisuus vesistössä on 24 µg/l
(Ympäristöministeriö, 2014) ja arvion mukainen pitoisuus ylittäisi Ruohojärvenojassa PNEC-arvon lievästi. Ruohojärven alapuolisissa ojissa sekä Ullavanjoessa pitoisuudet alittavat PNEC-arvon selvästi. Arseenin pitoisuudet
Ruohojärvissä ovat vaihdelleet välillä 0,5-2,9 µg/l, Rytilampinojassa välillä
2,1-2,3 µg/l ja Vanhassa Torojassa välillä 2,2-2,9 µg/l.
GTK:n arvion pohjalta tehdyssä mallinnuksessa, jossa ei ole huomioitu päästöraja-arvon esitystä, on arseenikuormitukseksi arvioitu 12,9 kg/a. Vesimäärällä 498 630 m3/a As-pitoisuudeksi saadaan näin mallintaen keskimäärin
0,03 mg/l.
Vaikutukset sedimentin laatuun
Suurin osa louhosalueella syntyvien vesien sisältämistä kiintoaineista laskeutetaan esiselkeytys- ja selkeytysaltaiden pohjalle. Selkeytysaltaiden jälkeen
kiintoaineita pidättyy vielä pintavalutuskentälle. Vähäisemmässä määrin kiintoaineita arvioidaan laskeutuvan myös Ruohojärvenojan pohjalle, missä ne
voivat vaikuttaa Ruohojärvenojan pohjasedimenttien laatuun. Vähäisiä vaikutuksia voi näkyä myös Rytilampinojassa. Vesien mukana kulkeutuvien kiintoaineiden ei arvioida sisältävän merkittäviä haitta-ainepitoisuuksia johtuen
louhosalueella käsiteltävien maa- ja kiviainesten sisältämien haitta-aineiden
pääosin alhaisista pitoisuuksista. Pohjasedimentteihin kohdistuvat vaikutukset arvioidaan siis pieniksi ja vaikutusten arvioidaan rajoittuvan pääosin Ruohojärvenojaan.
Syväjärven ja Heinäjärven kuivattamisen vaikutukset vesieliöstöön
Ruohojärvissä elää ahvenia, haukia ja särkiä, mutta järvillä ei ole todettu
merkittävää virkistys- tai kalastuskäyttöä. Järvien kuivattamisen ei arvioida
vaikuttavan merkittävästi alueen kalastukseen. Kuivattamisen myötä Ruoho-
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järvien kalasto häviää. Kalasto palautuu louhostoiminnan päättymisen jälkeen luontaisesti, kun Syvä- ja Heinäjärvien tilalle syntyneen yhtenäisen järven vesipinta on palautunut normaaliin tasoon. Ruohojärvien kuivattaminen
muuttaa aluetta merkittävästi erityisesti niiden eliöiden kannalta, joiden
elinympäristöä järvet ovat. Selvitysten mukaan alueella esiintyy viitasammakoita, joiden osalta hakijalla on ELY-keskuksen myöntämä luonnonsuojelulain 49 §:n mukainen poikkeuslupa.
Kaivostoiminnan vaikutukset vesieliöstöön
Typpi (N)
Ruohojärvenojan typpipitoisuudet ylittävät arvion mukaan ekotoksikologisissa
tutkimuksissa pitkäaikaisaltistukselle määritetyt turvalliset typpipitoisuudet.
Ruohojärvenojassa ja sen alapuolisissa Rytilampinojassa sekä Vanhassa Torojassa voidaan siis havaita typpikuormituksen seurauksena joitakin ekologisia vaikutuksia, käytännössä kuormitukselle herkimpien eliöiden kasvun hidastumista tai lisääntymisen häiriöitä. Edellä mainittuja ojia ei voida kuitenkaan pitää ekologisesti merkittävinä elinympäristöinä. Koekalastusten perusteella Syväjärven louhosalueen alapuolisten ojien kalataloudellista merkitystä
voidaan pitää pienenä. Toiminnan vaikutukset Ullavanjoen kokonaistyppipitoisuuksiin ovat pieniä koko louhoksen toiminta-ajan.
Louhos on toiminnassa vain neljä vuotta, joten vaikutusaika on kohtalaisen
lyhyt ja toiminnan päätyttyä typpipitoisuudet Ruohojärvenojassa ja sen alapuolisissa ojissa todennäköisesti vähitellen palautuvat lähelle nykytilaa. Vesistöjen havaittavaan rehevyystasoon vaikuttavat typpipitoisuuden lisäksi
myös muut perustuotantoa säätelevät tekijät, kuten fosforipitoisuus, hivenravinteet sekä lämpö-, virtaus- ja valaistusolot eikä typpi yksin määrittele rehevyyttä.
Muu kuormitus
Arseenin arvioitu haitaton pitoisuus (PNEC) pintavedessä on 24 µg/l (Ympäristöministeriö 2014). Arseenin LC50 (pitoisuus, jossa puolet kohde-eliöistä
kuolee) vesikirpulle, altistusajan ollessa 21 päivää, on 2 850 µg/l
(SYKE/Tukes 2017). Syväjärven louhostoiminnan vaikutuksesta louhoksen
alapuolisen Ruohojärvenojan keskimääräinen pitoisuuslisäys on 10 µg/l, kun
pitoisuus on vuonna 2018 ollut 16,7 µg/l ja <50 µg/l. Syvä- ja Heinäjärvestä
otetuissa näytteissä arseenipitoisuus on vuosina 2014-2015 ollut keskimäärin
1,8 µg/l. Esitetyllä arseenin raja-arvopitoisuudella 0,1 mg/l, ylittyy PNECpitoisuus Ruohojärvenojassa, mutta LC50-pitoisuus alittuu selvästi. Ruohojärvenojan alapuolisissa vesistöissä pitoisuudet jäävät selvästi alle PNEC- ja
LC50-arvojen. Näin ollen arseenipitoisuuden kasvun ei arvioida vaikuttavan
louhoksen alapuolisten vesistöjen vesieliöihin.
Kasvavat rautapitoisuudet voivat muodostaa rautasakkaa, jolla voi olla vaikutuksia kalojen varhaisvaiheisiin. Rautasakkaa arvioidaan esiintyvän lähinnä
Ruohojärvenojassa ja vähäisemmissä määrin Rytilampinojassa.
Sinkin arvioitu haitaton pitoisuus (PNEC) pintavedessä on 3,1–7,8 µg/l riippuen veden kovuudesta eli CaCO 3-pitoisuudesta (Ympäristöministeriö 2014).
Sinkin LC50 vesikirpulle, altistusajan ollessa 21 päivää, on 160 µg/l
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(SYKE/Tukes 2017). Ullavanjokea lukuun ottamatta, Syväjärven louhosalueen alapuolisten vesistöjen sinkkipitoisuus on jo nykytilassa korkea (pitoisuudet ylittävät sinkin PNEC-tason). Louhostoiminta nostaa sinkkipitoisuutta
hieman, mutta pitoisuudet alittavat selvästi LC50 pitoisuuden. Toiminnasta
aiheutuvan sinkkipitoisuuden kasvun ei siis arvioida aiheuttavan haittaa vesistöjen vesieliöille.
Muiden haitta-aineiden pitoisuusmuutokset on arvioitu sen verran vähäisiksi,
että muutosten ei arvioida vaikuttavan vesieliöstöön.
Vaikutukset vesistön käyttöön
Syväjärveen, Heinäjärveen, Ruohojärvenojaan, Rytilampinojaan tai Vanhaan
Torojaan ei arvioida kohdistuvan nykytilassa merkittävää kalastusta tai virkistyskäyttöä. Louhosalueelle sijoittuvia vesistöjä ei voida toiminnan aikana
käyttää muuhun käyttöön, kuten virkistykseen. Ullavanjokeen ja Perhonjokeen kohdistuu merkittävää kalastusta ja virkistyskäyttöä. Jokien rannoilla sijaitsee useita asuin- ja lomarakennuksia. Ullavanjoella ja erityisesti Perhonjoella kokonaistyppipitoisuuden kasvu on kuitenkin arvioitu pieneksi. Syväjärven louhos on toiminnassa vain neljä vuotta, joten louhostoiminnan vaikutukset vesistön käyttöön on arvioitu kokonaisuutena kaikissa louhoksen alapuolisissa vesistöissä kohtalaisen pieniksi ja lyhytaikaisiksi.
Toiminnan päättyminen, vesistövaikutukset
Toiminnan päätyttyä alueella muodostuvien käsittelyä vaativien vesien määrä
vähenee johtuen avolouhoksen kuivanapitopumppausten lopettamisesta sekä läjitysalueiden maisemoinnista. Läjitysalueiden maisemoinnin jälkeen alueilta muodostuvien suotovesien määrän on arvioitu olevan noin 40 % toiminnan aikaisista suotovesimääristä. Läjitysalueiden vedet johdetaan toiminnan
päätyttyä pintavalutuskenttien kautta Ruohojärvenojaan. Avolouhoksen täytyttyä vedet kulkeutuvat luonnollista uomaa pitkin Ruohojärvenojaan. Avolouhoksen täyttymisen on arvioitu kestävän noin 5-10 vuotta.
Louhoksen pintavesien valuma-aluetta rajataan tarvittaessa ojituksin siten,
että läpivirtaus avolouhoksen kautta vähenee, mutta ei kokonaan esty. Valuma-alueen säädöllä voidaan tarvittaessa säätää jossakin määrin myös louhokseen virtaavien vesien laatua. Tarvittaessa avolouhoksen ylitevedet johdetaan erityisesti sulkemisen jälkeisen siirtymävaiheen ajan passiivisten rakenteiden tai kosteikon kautta purkuojaan. Kosteikkokäsittely voidaan toteuttaa yhtenäisenä avolouhoksen ja läjitysalueiden vesien osalta. (Pöyry, 2017)
Vaikutukset ilman laatuun
Rapasaaren louhosalueen toimintojen ja malmin kuljetusten pölypäästöjen
vaikutuksia lähialueen ilmanlaatuun on arvioitu pölypäästöjen leviämislaskelmilla. Mallinnuksen tulokset ovat toiminnan samankaltaisuudesta sekä
Rapasaaren ja Syväjärven louhosalueiden sijainnista johtuen verrattavissa
keskenään, joten mallinnustuloksia on hyödynnetty myös Syväjärven louhosalueen vaikutusten arvioinnissa.
Pölypäästöjen laatu vastaa alueelta louhittavan malmin, sivukiven ja pintamaiden laatua. Toiminnoissa muodostuvat pölypäästöt ovat pääosin suhteel-
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lisen suurikokoista kiviainespölyä (halkaisijaltaan yli 30 μm). Mallinnuksen tulosten mukaan murskauksesta aiheutuu vuodessa 3 375 kg pölypäästöjä,
josta PM10-hiukkaskokoa, eli hengitettäviä hiukkasia, on 1 500 kg ja pienihiukkasia (PM2,5) 63 kg.
Mallinnustulosten avulla on arvioitu vaikutusalueen koko. Päästölaskelmat ja
arviot on tehty hiukkaskoon PM10 pitoisuuksille, joita on verrattu Valtioneuvoston asetuksessa 79/2017 ilmanlaadulle annettuihin raja-arvoihin. Ilmanlaatuasetuksen vuorokausiraja-arvo hengitettäville hiukkasille (PM10) on
50 μg/m3. Ilmanlaatuasetus sallii vuorokausipitoisuuden ylityksiä kalenterivuoden aikana 35 kpl, joten raja-arvopitoisuuden katsotaan ylittyneen, mikäli
vuoden 36. korkein vuorokausipitoisuus on 50 μg/m3. Vuosiraja-arvo hengitettäville hiukkasille on 40 μg/m3.
Laskennalliset PM10-vuorokausipitoisuuslisät ovat suurimmillaan louhosalueen luoteis- ja länsipuolilla vallitsevista tuulensuunnista johtuen. Vuorokausipitoisuuden raja-arvoon (50 μg/m3) verrattava pitoisuusalue rajoittuu leviämislaskelmien perusteella louhosalueelle tai sen välittömään läheisyyteen.
5–10 μg/m3 alueelle sijoittuu neljä Maanmittauslaitoksen maastotietokantaan
merkittyä lomarakennusta, jotka sijaitsevat aivan vaikutusalueen luoteisreunalla Outoveden rannalla.
Merkittävimmät pölypäästöt muodostuvat murskausalueilta sekä kuljetusreiteiltä, jotka sijaitsevat suhteellisen kaukana asuinkohteista. Louhosalueen
toimintojen pölypäästöjen vaikutukset lähialueiden ulkoilman PM10pitoisuuksien vuosikeskiarvoihin tai ilmanlaatuun ovat leviämislaskelmien ja
arvioiden perusteella suhteellisen pieniä, johtuen toiminnan päästöjen jaksottaisuudesta ja sääolojen vaihtelusta sekä toiminnan ja asuinkohteiden välisestä etäisyydestä.
Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön
Syväjärven ja Heinäjärven kuivattamisen vaikutukset
Heinäjärven ja Syväjärven (Ruohojärvet) rantavyöhykkeelle sijoittuu silmällä
pidettäväksi luokiteltuja avo- ja pajuluhtia. Kyseisen luontotyypin edustavuutta ei ole arvioitu paikallisesti merkittäväksi. Osaan luontotyypistä kohdistuu
järvien kuivattamisen reunavaikutuksia, mikä muuttaa luhta- ja suolajiston
kasvupaikkaolosuhteita ja sitä kautta lajistokoostumusta. Ruohojärvien kuivattamisella ei arvioida olevan muita vaikutuksia Ruohojärviä ympäröivään
luontoon.
Ruohojärvien kuivattamisella ei arvioida olevan vaikutuksia myöskään Ruohojärvenojan luontoarvoihin. Itse kuivatuksen (järvien tyhjentämisen) kesto
on hyvin lyhytaikainen ja vesi on nykyistä järvivettä
Louhostoiminnan vaikutukset
Vaikutukset luontoon
Hankkeesta aiheutuu suoria vaikutuksia kohtalaisen herkille luontotyypeille
(luhdat, pajuluhdat ja keski-ikäiset tuoreet kankaat). Osa näistä luontotyy-
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peistä, kuten Heinäjärven ja Syväjärven rantavyöhykkeiden avo- ja pajuluhdat, sijoittuvat suunnitellun louhoksen kohdalle ja siten ne tuhoutuvat.
Louhosalueen lähimmät suuren herkkyyden luontotyypit lyhytkorsirämeet ja
lyhytkorsinevat sijoittuvat lähimmillään 130 m päähän louhosalueen rajasta.
Kyseessä olevien suoluontotyyppien ja louhosalueen rajan väliin sijoittuu Pihlajakangas, jonka itärinteelle sekä sen itäpuoliselle ojitetulle suolle sijoittuu
sivukivialue. Herkille luontotyypeille sekä siellä kasvavaan kohtalaisen herkkyyden vaaleasaraan ei arvioida kohdistuvan suoria vaikutuksia. Epäsuorat
vaikutukset, kuten pölyäminen, arvioidaan pieniksi.
Toiminnan loputtua louhosalue maisemoidaan ja metsä voi ajan mittaan kasvaa takaisin, jolloin vaikutukset vähenevät ja lopulta päättyvät. Louhos täyttyy
vedellä toiminnan päättymisen jälkeen, mikä osaltaan voi lisätä alueelle uusia
luontotyyppejä ja elinympäristöjä.
Vaikutukset linnustoon
Petolintujen reviirit ja pesäpaikat sijaitsevat 0,5–1,5 km etäisyydellä louhosalueesta. Reviirien ja pesäpaikkojen sijainnin perusteella alueen arvokkaimpaan petolinnustoon kohdistuvat vaikutukset ovat mahdollisia, mutta eivät varmoja. Muilla lajeilla pesimäympäristöjä tuhoutuu louhoksen rakentamisen myötä. Lisäksi elinympäristöjen määrä supistuu ainakin toiminnan alkuvuosina, jolloin louhinnan meluvaikutukset ovat suurimpia. Louhosalueella
elinympäristöjen menetykset ovat pysyviä, mutta pienialaisia. Lisäksi hankkeen häiriövaikutukset ovat väliaikaisia ja kestoltaan melko lyhyitä, vain muutamia vuosia. Siten vaikutukset Syväjärven alueen pesimälinnustoon arvioidaan kokonaisuudessaan merkittävyydeltään vähäisiksi.
Vaikutukset eläimistöön
Louhosalueen rakentamisesta ja louhostoiminnasta syntyy eläimistölle häiriötä, mikä voi karkottaa eläimistöä kauemmaksi louhosalueesta tai kiertämään
sen kauempaa. Louhosalue on kuitenkin pinta-alallisesti niin pieni, että toiminnasta aiheutuvien vaikutusten suuruus lähialueen eläimistölle on suhteessa pieni. Toisaalta sivukivialue voi lisätä mm. pienpetoeläinten määrää
alueella. Lisäksi vaikutuksia vähentää louhoksen lyhyt toiminta-aika ja alueen
maisemointi toiminnan päättymisen jälkeen, jolloin alueet siirtyvät takaisin
eläimistön elinympäristöksi.
Syväjärven louhosalueelta on tehty selvitys direktiivilajien esiintymisestä.
Louhosalueilla ei havaittu lepakoiden ruokailu- tai pesimisalueita, joten hankkeen vaikutukset lepakoihin arvioidaan vähäisiksi. Hankealueella ei havaittu
myöskään merkkejä liito-oravan esiintymisestä eikä sille soveltuvia elinympäristöjä, joten lajiin hankkeesta kohdistuvat vaikutukset arvioidaan vähäisiksi.
Syväjärven ja Heinäjärven aikuisten viitasammakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikat häviävät louhoksen toiminta-ajaksi, mutta on mahdollista, että kun
toiminnan loputtua vesistöt täyttyvät uudelleen, ne kelpaavat vesikasvillisuuden kehityttyä taas lajille lisääntymisympäristöksi. Levähdyspaikkoina toimivien, lampia ympäröivien soiden pinta-ala pienenee jonkin verran hankkeen
seurauksena, mutta vaikutuksen ei arvioida pinta-alan pienuuden ja ympä-
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röivien alueiden tarjoamien vastaavien elinympäristöjen vuoksi olevan merkittävä. Vaikutusta pyritään lieventämään alueen ympäristöön perustetuilla keinotekoisilla lammilla, joihin nuoret, omaa reviiriä etsivät viitasammakkoyksilöt
todennäköisesti löytävät. Ruohojärvet on tarkoitus tyhjentää syksyllä, jolloin
lammissa ei ole talvehtivia aikuisia yksilöitä tai mitään poikasvaiheita. Hakijan
arvion mukaan toiminnan vaikutukset louhosalueen ulkopuolisille viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikoille jäävät pieniksi.
Vaikutukset luonnonsuojelualueisiin
Riittävän etäisyyden ja toiminnan lyhytaikaisuuden perusteella arvioidaan, että Syväjärven louhostoiminnalla on korkeintaan vähäisiä vaikutuksia louhosaluetta lähimpään luonnonsuojelualueeseen, Vionnevan Naturaalueeseen (FI1000019, SPA ja SAC).
Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen
Syväjärven louhosalueen läheisyydessä ei sijaitse luokiteltuja pohjavesialueita. Lähimmät luokitellut pohjavesialueet ovat vedenhankintaa varten tärkeät
pohjavesialueet Tuohikorvenmäki, Peltokydönharju ja Koppelonharju sekä
vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet Tiaisenkangas ja Pläkkisenharju. Kaikki pohjavesialueet sijaitsevat yli 6 kilometrin etäisyydellä Syväjärven
louhosalueesta, eikä louhostoiminnalla ole vaikutuksia näille pohjavesialueille. Louhosalueen lähiympäristössä ei sijaitse myöskään yksityisiä kaivoja.
Avolouhoksen kuivatuspumppausten takia pohjaveden virtaussuunta on louhosalueella kohti avolouhosta, jolloin louhosalueella muodostuvat pohjavedet
kulkeutuvat avolouhokseen ja mahdolliset vaikutukset rajoittuvat louhosalueelle. Louhosalueen maaperä on moreenivaltaista, mikä osaltaan vähentää
haitta-aineiden kulkeutumista pohjaveden välityksellä.
Avolouhoksen kuivatuspumppaukset vaikuttavat louhosalueen pohjaveden
pinnankorkeuteen alentamalla pohjaveden pintaa avolouhoksen läheisyydessä. Louhoksen kuivanapidon vaikutus ympäristön pohjaveden pinnankorkeuteen on suurimmillaan louhinnan loppuvaiheessa, jolloin louhos on syvimmillään. Syväjärven louhokselle on tehty louhosoptimointi ja toiminnan aikana
tehtävällä louhossuunnittelulla pyritään vähentämään mm. sivukiven louhintamääriä. Louhossuunnittelussa on huomioitu kiisupitoisen kiilleliuskeen sijainti ja sitä pyritään louhimaan mahdollisimman vähän. Lisäksi louhosalueella muodostuvia sivukiviä pyritään mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään
louhosalueella maarakentamisessa sekä toimittamaan louhosalueen ulkopuolelle hyötykäyttöön.
Sivukivet läjitetään sivukivialueelle, joka perustetaan luontaisen moreenin tai
turpeen päälle ilman erillisiä pohjarakenteita. Sivukivialueella kivet pyritään
läjittämään niin, että korkeimman hapontuottopotentiaalin omaavat kivet sijoitetaan kasan keskelle. Suuri osa läjitettävistä kivistä on plagioklaasiporfyriittejä (PP), joiden kokonaisrikkipitoisuus on todettu pieneksi ja neutralointipotentiaali hyväksi. Sivukivialueen suotovedet kerätään ojilla vesienkäsittelyyn.
Sivukiven läjitysalueen käytöstä poistaminen ja maisemointi lopulliseen kuntoon toteutetaan toiminnan päättyessä, mutta maisemointia tehdään mahdollisuuksien mukaan jo toiminnan aikana. Louhosalueelta poistettavia ja läjitet-
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tyjä maa-aineksia hyödynnetään maisemoinnissa. Maisemoinnilla estetään
mm. kiviaineksen pölyämistä läjitysalueiden ympäristöön ja sade- ja sulamisvesien suotautumista kasan sisään. Maisemointitoimenpiteet vähentävät siis
läjitysalueilta aiheutuvia päästöjä.
Mahdollisia vahinko- tai onnettomuustilanteiden aiheuttamia päästöjä maaperään ja pohjaveteen ehkäistään huolellisella työskentelyllä sekä asianmukaisella poikkeustilanteisiin varautumisella. Polttoaineet säilytetään asianmukaisissa varastosäiliöissä tarvittavilla ylivuodonestimillä, varolaitteilla ym. turvalaitteilla varustettuina.
Vaikutukset liikennemääriin
Syväjärven louhosalueelle liikennöidään kantatieltä 63 (Toholammintie) johtavan metsäautotien kautta. Reitti on osin jo käytössä metsäautotienä ja osin
rakennetaan uusi tieyhteys välille kt 63 ‒ Näätinki. Kiisupitoisen kiilleliuskeen
kuljetukset jatkuvat kantatieltä 63 Kaustisen taajaman kautta valtatietä 13
Kokkolan satamaan.
Louhosalueen rakentamisen aikainen liikenne muodostuu pääasiassa työmatkaliikenteestä. Toiminnan aikana liikennettä aiheutuu erityisesti malmin
sekä kiisuliuskeen kuljetuksista noin 40 tonnin kuorma-autoilla. Sulkemisvaiheessa liikenteen määrä on suhteellisen vähäistä ja muodostuu pääasiassa
työmatkaliikenteestä.
Louhostoiminnan aikana tiellä tulee kulkemaan tunnissa noin 8 malmikuljetusajoneuvoa ja vuorokaudessa yhteensä noin 122 kuljetusta. Kiisupitoisen
kiilleliuskeen kuljetuksia tulee kulkemaan tiellä noin 3 kappaletta tunnissa ja
noin 40 kappaletta vuorokaudessa. Yhteensä malmin ja kiisupitoisen kiilleliuskeen kuljetuksia on tiellä noin 11 kuormaa tunnissa ja 162 kuormaa vuorokaudessa. Kuljetuksia tehdään arkipäivisin klo 7‒22 välisenä aikana. Kuljetuksia louhokselta tuotantolaitokselle ja satamaan tehdään arviolta 220‒250
arkipäivänä vuodessa. Luvut sisältävät edestakaisen liikenteen.
Hakijan arvion mukaan liikennevaikutukset louhoksen kuljetusreittinä toimivalle kantatie 63:lle ovat vähäiset. Keskimääräinen vuorokausiliikenne nousee kantatiellä 63 nykyisestä 2 362 kuljetuksesta 2 552 kuljetukseen vuorokaudessa. Raskas liikenne kasvaa 256 kuljetuksesta 418 kuljetukseen vuorokaudessa.
Työmatkaliikenteen ja muun louhosalueille suuntautuvan liikenteen määrä on
noin 10 autoa vuorokaudessa yhdensuuntaisena liikenteenä.
Melun ja tärinän vaikutukset
Louhostoiminnan merkittävimmät melu- ja tärinävaikutukset syntyvät kiviaineksen käsittelystä (louhinta, murskaus) sekä liikenteestä.
Louhosmelun vaikutukset ja sen vähentäminen
Syväjärven louhosalueesta aiheutuvan melun leviämistä ympäristöön on arvioitu ympäristömeluselvityksessä luodun Rapasaaren louhoksen melun le-
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viämismallin avulla siten, että Rapasaaren louhokselle mallinnettujen meluvyöhykkeiden keskimääräiset laajuudet on yleistetty Syväjärven louhosalueelle. Huomioiden toiminnan samankaltaisuuden, toiminta-alueen laajuuden
sekä ympäristön topografian (tasaisuus), on mallinnustulos voitu yleistää käytettäväksi myös Syväjärven louhosalueella.
Mallinnustuloksen perusteella Syväjärven louhosalueen toiminnasta aiheutuva melu ei ylitä valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 melutason ohjearvoista asetettua asuinalueiden päiväajan keskiäänitason (LAeq7-22) ohjearvoa
55 dB lähimpien maastotietokantaan merkittyjen asuinrakennusten pihoilla.
Ohjearvo ei ylity myöskään silloin, jos melu oletetaan iskumaiseksi ja laskentatulokseen tehdään 5 dB:n impulssimaisuuskorjaus. Loma-asumiseen käytettäviä alueita koskeva Valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 asetettu päiväajan keskiäänitason ohjearvo 45 dB ei ylity minkään maastotietokantaan
merkityn loma-asunnon pihamaalla Syväjärven louhoksen ympäristössä.
Pääosin louhokseen sijoittuvista melulähteistä, eli työkoneista ja räjäytyksistä, aiheutuva melu heikkenee sitä mukaa, kun louhos syvenee ja melulähteet
siirtyvät syvemmälle louhokseen. Louhoksen reuna toimii tällöin tehokkaana
meluesteenä, joka vaimentaa melun leviämistä ympäristöön tuntuvasti. Lisäksi louhosalueelle kohoavat läjitysalueet lisäävät melun vaimentumista kyseisillä ilmansuunnilla merkittävästi.
Louhinnan alkuvaiheessa melulähteiden sijaitessa nykyisen maanpinnan tasossa tai pintamaiden poiston jälkeen hieman alempana, ehkäistään merkittävimpien melulähteiden (murskaus, rikotus, poraus) aiheuttaman melun leviämistä esim. pintamaista rakennettavilla meluvalleilla. Avolouhoksen penkereet ja maa-ainesten läjitysalueet vähentävät kyseisiin suuntiin leviävää
melua tehokkaasti, koska melun vaimentuminen etäännyttäessä melulähteestä riippuu voimakkaasti äänen kulkureitillä sijaitsevista esteistä ja maastonmuodoista. Louhosalueesta aiheutuvaa meluhaittaa vähennetään välttämällä meluisimpia työvaiheita aamuvarhain ja myöhään illalla.
Tärinän vaikutukset ja sen vähentäminen
Vaikka maan tärinä vaimenee eksponentiaalisesti, vaikutukset ovat suoraan
verrannollisia käytetyn räjähdysaineen määrään, maaperään sekä etäisyyteen. Syväjärven alueen maaperä koostuu pääosin moreenista, jossa tärinän
siirtyminen ei ole tehokasta ja tärinän suuruus vaimenee suhteellisen nopeasti. Vaikutukset ovat suurimmillaan räjäytysten tapahtuessa louhosten pintaosissa ja talviaikana. Räjäytyksistä syntyvä tärinä on impulssimaista ja laajakaistaista. Räjäytysten tärinävaikutuksia voidaan vähäisissä määrin havaita
jopa kilometrien etäisyydellä louhittavasta kohteesta, mutta merkittävät tärinävaikutukset rajoittuvat louhosalueen lähiympäristöön. Syväjärven louhosalueelta lähimmille maastotietokantaan merkityille rakennuksille on matkaa yli 1 km; pitkästä etäisyydestä johtuen tärinävaikutukset on arvioitu pieniksi. Vaikutukset lähimmille maastokarttaan merkityille rakennuksille ovat
suurempia. Kiviaineksen murskaukseen käytettävästä laitteistosta ja muusta
toiminnasta, kuten porauksista, aiheutuvan tärinän vaikutusalue on käytännössä niin pieni, etteivät vaikutukset ulotu Syväjärven louhosalueen ulkopuolelle.
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Haitallista tärinää vähennetään työn suunnittelulla ja suorituksella. Louhintasuunnan, räjäytettävän kentän koon ja räjäytysaineen valinnalla voidaan lieventää räjäytyksistä aiheutuvan tärinän tasoa. Tärinän häiritsevyyttä voidaan
merkittävästi vähentää tärinää aiheuttavien toimintojen, erityisesti räjäytysten,
sijoittamisella päiväsaikaan klo 8–16.
Liikenteestä aiheutuvan tärinän määrä ja haitallisuus riippuvat useista eri tekijöistä, kuten väylän ja maaperän sekä tarkasteltavan rakennuksen ominaisuuksista. Louhosalueen ajoneuvoliikenteestä ei välity merkittävää tärinää
toiminta-alueen ulkopuolelle. Kiviainesten kuljetusten liikenteestä syntyvä tärinä on sitä suurempaa, mitä nopeammin ajoneuvot ajavat, mitä painavampi
kuorma on ja mitä huonokuntoisempi ajorata on. Verrattuna louhinnasta aiheutuvaan tärinään liikenteestä aiheutuva tärinähaitta on kuitenkin yleensä
hyvin pientä.
Arvio Syväjärven ja Heinäjärven kuivattamisen hyödyistä ja aiheutuvista vahingoista
Syväjärven ja Heinäjärven (Ruohojärvet) määräaikainen kuivattaminen on
välttämätöntä suunnitellun louhostoiminnan käynnistämiseksi. Järvet kuivataan pumppaamalla vedet pääosin nykyisten ojien sekä osin pintavalutuksen
kautta alapuoliseen Ruohojärvenojaan. Järvien kuivattamisen myötä järvien
eliöstölle (kalasto, viitasammakko) aiheutuu haitallisia vaikutuksia niiden
elinympäristön pienentyessä. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on 2.2.2018
antanut myönteisen päätöksen koskien poikkeamista luonnonsuojelulain
39 §:n l mom. ja 49 §:n 1 mom. mukaisista viitasammakon rauhoitussäännöksistä Syväjärven louhosalueella.
Järvien kuivatustoimenpiteet kestävät noin kaksi kuukautta. Kuivattamisen
jälkeen aloitetaan avolouhostoiminta. Louhostoiminnan päätyttyä Syväjärveen ja Heinäjärveen rakennettavat padot puretaan ja avolouhos ja sitä myöten myös järvet täyttyvät pinta- ja pohjavedellä. Järvien täyttymisen myötä
myös eliöstö voi palata järviin. Haitalliset vaikutukset järvien eliöstöön eivät
siis ole pysyviä. Toiminnan päätyttyä kuivattujen järvien alueelle muodostuu
yksi, nykyistä laajempi ja syvempi, vesialue. Alueen monipuolinen virkistyskäyttö on mahdollista toiminnan päätyttyä.
Syväjärven ja Heinäjärven määräaikaisen kuivattamisen ei katsota aiheuttavan vesilain mukaista merkittävää tai pysyvää vahinkoa vesistölle. Järvien
kuivattamisesta aiheutuvien mahdollisten vahinkojen ja edunmenetysten korvauksista sovitaan kaivostoimituksen yhteydessä. Keliber Oy sopii maaalueiden sekä vesialueen omistajien kanssa käyttöoikeuksista. Käyttöoikeudet käsitellään kaivostoimituksessa.
Voidaan katsoa, että hanke ei loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Hankkeesta
ei aiheudu vesilain 3 luvun 4 §:n 2 momentin tarkoittamia haitallisia seurauksia. Hankkeella saavutettavat hyödyt, kuten työpaikat ja aluetalouden kehitys,
ovat huomattavat verrattuna sen aiheuttamiin vahinkoihin ja haittoihin.
TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU
Hakemukseen liitetyssä esityksessä tarkkailuohjelmaksi (Liite 26E2,
23.4.2018), on esitetty kaivoksen rakentamisen ja toiminnan aikainen pinta-
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ja pohjavesitarkkailu. Kaivostoiminnan käyttötarkkailu samoin kuin pöly-, melu- ja tärinätarkkailu on esitetty hakemuksen liitteessä 26A-D (21.5.2018,
Tarkkailu ja raportointi).
Tarkkailuohjelma
Esitys tarkkailuohjelmaksi (Liite 26E2, 23.4.2018) sisältää Ruohojärvien kuivattamisen aikaisen pintavesien tarkkailun sekä louhostoiminnan aikaisen
pinta- ja pohjavesien päästö- ja vaikutustarkkailun. Mahdollisuuksien mukaan
tarkkailua voidaan yhdistää alueilla jo nykyisin tehtävään tarkkailuun (esim.
turvetuotanto sekä ELY-keskuksen toteuttama tarkkailu).
Kaikkien havaintoputkien tarkat sijaintitiedot kartalla ja ERTS-TM35FIN koordinaatistossa sekä havaintoputkista otettavat näytteet ja tehtävät analyysit on
esitetty yksityiskohtaisesti esityksessä tarkkailuohjelmaksi, Liite 26E2.
Ruohojärvien kuivattamisen aikainen tarkkailu
Veden laatua tarkkaillaan Ruohojärvien ylä- ja alapuolella yhteensä kolmesta
pisteestä, Ruoho-1, Ruoho-2, Ryti. Näytteet tarkkailupisteistä otetaan ennen
Syväjärven ja Heinäjärven kuivattamisen aloittamista, kaksi kertaa toimenpiteiden aikana sekä neljä kertaa kuivattamisen päätyttyä.
Näytteenoton yhteydessä tarkkailupisteillä määritetään virtaama, veden lämpötila, näytteenottosyvyys ja näytteenottopisteen kokonaissyvyys. Otettavista
näytteistä määritetään laboratoriossa sameus, väriluku, kiintoainepitoisuus,
kokonaistyppi, kokonaisfosfori, pH, sähkönjohtavuus ja alkaliniteetti.
Louhostoiminnan aikaisten vesipäästöjen tarkkailu
Pintavesi ja vesistöt
Louhostoiminnan aikaisia vesistöpäästöjä ja toiminnan vaikutuksia pintavesiin seurataan louhosalueelta ja aluetta ympäröivistä (Ruohojärvenoja, Rytilampinoja, Vanha Toroja, Ullavanjoki) pintavesien tarkkailupisteistä otettavien
näytteiden ja analyysitulosten perusteella. Tarkkailupisteitä on yhteensä kahdeksan (Sy-PVK1, Sy-PVK2, Ruoho-1, Ruoho-2, Ryti, Vato, Ullava-1, Ullava2).
Näytteet pintavesien tarkkailupisteistä otetaan neljä kertaa vuodessa:
•
•
•
•

Tammi-helmikuu, talvialivirtaama
Huhti-toukokuu, kevättulvat
Heinä-elokuu, kesäalivirtaama
Syys-lokakuu, syyssateet

Pintaveden tarkkailupisteistä tehtävät mittaukset ja näytteistä tehtävät analyysit on esitetty hakemuksen liitteen 26E2 taulukossa 4.
Mikäli tarkkailutuloksissa havaitaan jonkin tutkittavan parametrin osalta poikkeavia tuloksia, otetaan tarvittaessa uusintanäytteitä tai näytteistä määritetään myös muiden kuin tarkkailuohjelman mukaisten haitta-aineiden pitoisuuksia. Myös poikkeuksellisissa tilanteissa, kuten mahdollisissa vesienkäsit-
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telyjärjestelmän häiriötilanteissa, otetaan näytteitä useammin tai näytteistä
tutkitaan muita kuin tarkkailuohjelman mukaisia parametreja.
Pohjavedet
Louhostoiminnan vaikutuksia louhosalueen pohjaveden korkeuksiin sekä laatuun seurataan louhosalueelle asennetuista pohjaveden havaintoputkista S1
(Syväjärven länsipuoli), S2 (Syväjärven ja Heinäjärven välinen suoalue), S3
(Metsäalue, Ruohojärven länsipuoli). Sijaintiputkien tarkat sijainnit on esitetty
tarkkailuohjelmassa.
Näytteet pohjaveden havaintoputkista otetaan kaksi kertaa vuodessa, toukokesäkuussa sekä syyslokakuussa. Ennen näytteenottoa havaintoputket tyhjennetään.
Mikäli tarkkailutuloksissa havaitaan jonkin tutkittavan parametrin osalta poikkeavia tuloksia, otetaan tarvittaessa uusintanäytteitä tai näytteistä määritetään myös muiden kuin tarkkailuohjelman mukaisten haitta-aineiden pitoisuuksia. Myös poikkeuksellisissa tilanteissa otetaan näytteitä useammin tai
näytteistä tutkitaan myös muita kuin tarkkailuohjelman mukaisia parametreja.
Mittausmenetelmät ja -laitteet
Mittauksissa käytetään kalibroituja ja tarkastettuja laitteita sekä yleisesti hyväksyttyjä menetelmiä. Näytteenoton laatu turvataan käyttämällä sertifioituja
tai riittävän kokemuksen omaavia ympäristönäytteenottajia. Näytteiden analyysit teetetään akkreditoidussa laboratoriossa.
Raportointi
Yksittäiset tarkkailutulokset
Yksittäisten tarkkailukertojen tulokset toimitetaan kunkin tarkkailukerran jälkeen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle, Kokkolan kaupungin sekä Kaustisen kunnan ympäristöviranomaisille. Raportoinnista ja tulosten toimittamisesta vastaa tarkkailua suorittava taho.
Vuosiraportointi
Käyttötarkkailun sekä päästö- ja vaikutustarkkailun tuloksista laaditaan vuosittain vuosiraportti, joka toimitetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle,
Kokkolan kaupungin sekä Kaustisen kunnan ympäristöviranomaisille tarkkailuvuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.
Käyttötarkkailun osalta raportissa esitetään tiedot käyttötarkkailun tuloksista
sekä selvitys mahdollisten toiminnasta aiheutuneiden haittojen torjunnasta,
poikkeuksellisista tilanteista sekä poikkeamisesta hyväksytyistä suunnitelmista. Käyttötarkkailun raportoinnista vastaa toiminnanharjoittaja.
Päästö- ja vaikutustarkkailun osalta raportissa esitetään tarkkailutulokset ja
havainnot tarkkailupisteittäin sekä mahdolliset muutokset pinta- ja pohjave-
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sien laadussa. Raportissa esitetään lisäksi kartta näytteenottopisteiden sijainnista, tiedot mahdollisista uusista tarkkailupisteistä ja tarkkailuohjelman
ulkopuolisista näytteistä sekä niiden tuloksista. Tulosten avulla pyritään selvittämään päästöjen vaikutukset ympäristön tilaan ja tämän perusteella arvioimaan vaikutusalueen laajuutta. Vuosiraportissa esitetään tarvittaessa perusteltuja muutosehdotuksia tarkkailuohjelman sisältöön. Päästö- ja vaikutustarkkailun raportoinnista vastaa tarkkailua suorittava taho.
Melu-, tärinä- ja pölypäästötarkkailu
Louhosalueen toiminnasta aiheutuvaa melua havainnoidaan henkilökunnan
toimesta jatkuvasti käyttötarkkailun yhteydessä. Melumittauksia tehdään tarvittaessa louhosalueen läheisyydessä. Lähtökohtaisesti mittauksille ei nähdä
tarvetta. Lähimmillä kiinteistöillä tehdään kuntokartoitukset ennen louhinnan
aloittamista. Tarvittaessa lähimmillä kiinteistöillä tehdään tärinämittauksia.
Lähtökohtaisesti tärinämittauksille ei nähdä tarvetta.
Toiminnasta aiheutuvaa pölyämistä seurataan jatkuvasti silmämääräisesti
käyttötarkkailun yhteydessä henkilökunnan toimesta. Tarvittaessa pölyämistä
tarkkaillaan mittauksilla, jotka ovat kertaluontoisia ja mittauspisteet sijoitetaan
lähimmän häiriintyvän kohteen suunnalle.
Käyttötarkkailu
Kaivostoiminnan käyttötarkkailu on normaalia louhosalueella tehtävää rakentamisen, toiminnan sekä maisemointitoimenpiteiden tarkkailua ja valvontaa,
jolla vähennetään mahdollisia louhosalueen toiminnoista aiheutuvia haittoja
ja riskitilanteita.
Jälkitarkkailu
Louhosalueelle laaditaan yksityiskohtainen jälkihoito- ja tarkkailusuunnitelma
louhostoiminnan loppuvaiheessa. Suunnitelmalla varmistetaan, ettei louhosalueesta aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle eikä ihmisen terveydelle
myöhemmässäkään vaiheessa.
POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN
Hakemukseen on liitetty Syväjärven louhosalueen ympäristönsuojelulain
(527/2014) 15 §:n mukainen varautumissuunnitelma. Varautumissuunnitelman laadinnassa on huomioitu soveltuvin osin Hämeen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen laatima ohje (Ennaltavarautumissuunnitelma – Laadintaohje toiminnanharjoittajalle) sekä ympäristöministeriön raportti kaivosten
stressitesteistä (Ympäristöministeriön raportteja 2/2014, Kaivosten stressitestit 2013).
Syväjärven louhosalueen riskejä kartoitetaan ja niihin varaudutaan jatkuvasti
suunnittelun, rakentamisen ja toiminnan edetessä. Varautumissuunnitelma
pidetään ajan tasalla ja sitä päivitetään tarpeen mukaan, mikäli toiminnassa
tapahtuu olennaisia muutoksia.
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MUUT TOIMENPITEET JA KORVAUKSET VESISTÖN PILAANTUMISESTA
Kaivosalueelle sijoittuvan toiminnan aiheuttamista haitoista ja käyttöoikeudesta ja niiden korvauksista päätetään kaivostoimituksen yhteydessä.
Hakija katsoo, ettei kaivosalueen rajojen ulkopuolelle aiheudu toiminnasta
korvattavaa haittaa.
ESITYS VAKUUDEKSI
Hakija ei esitä Syväjärven kaivoksen kaivannaisjätteiden jätealueelle vakuutta. Kaivannaisjäteasetuksen 1 §:n 2 momentin mukaan kyseisen asetuksen
5 §:ää, 6 §:n 1 momenttia, 9-11 §:ää ja 14 §:ää ei sovelleta kaivannaisjätteeseen, joka on pysyvää jätettä tai pilaantumatonta maa-ainesta tai joka on
syntynyt turvetuotannon yhteydessä, jos jäte sijoitetaan muulle kuin suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavalle kaivannaisjätteen jätealueelle. Esitetyn perusteella Syväjärven louhosalueelle sijoitettavat kaivannaisjätteet (pintamaat,
Ruohojärvien pohjasedimentit, louhosalueelle läjitettävät sivukivet sekä selkeytysaltaan pohjalietteet) ovat pysyviä jätteitä, eikä niitä sijoiteta suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavalle jätealueelle. Näin ollen Syväjärven louhosalueen kaivannaisjätealueita ei koske kaivannaisjäteasetuksen mukainen
vakuus. (VNA 190/2013, 1 §)
Hakija on esittänyt hakemuksen täydennyksessä kustannusarvion sivukivialueen maisemoinnille arvioiden todelliset rakennusosien kustannukset,
työmaatehtävät sekä tilaajatehtävät. Kustannusarviossa on arvioitu, että käytettävät materiaalit löytyvät läheltä Syväjärven louhosta ja ovat hyödynnettävissä maisemoinnissa. Maisemointiurakan rakennustöiden kustannusarviointi
on tehty infrahankkeiden kustannushallintaan kehitetyllä laskentaohjelmalla,
joka pohjautuu toteutuneiden maanrakennustöiden todellisiin kustannuksiin.
Kustannusarvion tuloksena hakija esittää sivukivialueen maisemointitöiden
kustannuksiksi yhteensä 1 617 027 € (alv 24 %). Alkuperäisessä hakemussuunnitelmassa hakija on arvioinut kaivostoiminnan jälkeisen vakuutta koskevan alueen tarkkailun (30 vuotta) kustannuksiksi 55 800 € (alv 24 %).
LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Lupahakemuksen täydennykset
Hakija on täydentänyt hakemustaan 21.5.2018 ja 29.5.2018. Hakija on täydentänyt ja täsmentänyt hakemustaan 20.-21.9.2018, 24.9.2018, 5.10.2018,
11.10.2018, 14.12.2018 ja 19.12.2018.
Hakija on 20.9.2018 toimittanut aluehallintovirastolle selvityksen kesän 2018
aikana louhosalueella suoritetusta sukeltajakuoriais- ja sudenkorentokartoituksesta. Täydennyksessä 21.9.2018 hakija on tarkentanut tietoja kiisuliuskeen väliaikaisesta varastoinnista louhosalueella, kokonaistypen vesistökuormituksen vähentämismahdollisuuksista ja typpikuormituksen vaikutuksista Ullavanjoen ja Emmes -järven typpipitoisuuteen sekä toimittanut tarkistetun esityksen kokonaistypen päästöraja-arvoksi.
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24.9.2018 hakija on toimittanut aluehallintovirastolle selvityksen Syväjärven
louhosalueen virtaama- ja typpimallinnuksesta, joka tarkentaa arviota louhoksen alapuolisiin vesistöihin kohdistuvan typpikuormituksen vaikutuksista.
Selvityksestä on toimitettu aluehallintovirastolle päivitetty versio 11.10.2018
ja 14.12.2018. 5.10.2018 hakija on toimittanut aluehallintovirastolle GTK:n
selvityksen Syväjärven louhoksen kalliopohjavesitaseesta kaivoksen vesitasetietojen tarkentamiseksi.
19.12.2018 hakija on toimittanut aluehallintovirastolle sivukivialueen sulkemisen kustannusarvion sekä tarkentavia tietoja louhoksen vesienkäsittelyrakenteista ja niiden mitoituksen riittävyydestä.
Täydennyksissä esitetyt tiedot on tarvittavilta osin liitetty päätöksen kertoelmaosaan.
Lupahakemuksesta tiedottaminen
Hakemuksesta on kuulutettu Kokkolan kaupungin ja Kaustisen kunnan ilmoitustauluilla 5.6.2018-5.7.2018 ja Kruunupyyn kunnan ilmoitustaululla 6.8.5.9.2018. Ympäristölupahakemusta koskeva ilmoitus on julkaistu 5.6.2018
sanomalehdissä Keskipohjanmaa ja Österbottens tidning. Kuulutus ja hakemuksen tiivistelmä sekä hakemusasiakirjat keskeisiltä osin ovat lisäksi olleet
luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.
Ympäristölupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan
yleisesti nähtävillä Kokkolan kaupungissa, Kaustisen kunnassa ja Kruunupyyn kunnassa.
Lupahakemuksesta on annettu erikseen tieto niille asianosaisille, joita asia
erityisesti koskee.
Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset
Lupa-asiassa on toteutettu ennakkoneuvottelumenettelyä, johon on osallistunut useita eri viranomaistahoja.
Lausunnot
Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksesta lausunnot Etelä-Pohjanmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ympäristö ja luonnonvarat –vastuualueelta, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselta, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen patoturvallisuusviranomaiselta, Metsähallitukselta, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta, Geologian tutkimuskeskukselta, KeskiPohjanmaan liitolta, Kokkolan kaupungilta, Kaustisen kunnalta, Kruunupyyn
kunnalta, Kokkolan kaupungin ja Kaustisen kunnan kaavoitusviranomaisilta
ja Kokkolan kaupungin sekä Kaustisen ja Kruunupyyn kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilta ja terveydensuojeluviranomaisilta.
1) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto
A) Vesien tila, toimintaa valmistelevat työt ja järvien kuivatus

57
Vesien tila
Syväjärven veden on todettu olevan hapanta (keskimäärin pH 5,2). Vesienhoidon tilatavoite koskien veden happamuutta on, ettei pH laske alle 5,5.
GTK:n happamien sulfaattimaiden kartoituksissa on arvioitu, että happamien
sulfaattimaiden esiintyminen on alueella pieni. Lähin kairauspiste, jota on
hyödynnetty todennäköisyyden arviointiin, sijaitsee noin kilometrin päässä
(Konttilammen eteläpää). Hakemuksen mukaan Syväjärven louhosalueelta
on otettu yksi näyte. Vesien happamuus lisää metallien liukoisuutta.
Ullavanjoki on valtioneuvoston 3.12.2015 hyväksymässä vesienhoitosuunnitelmassa vuosille 2016–2021, luokiteltu olevan hyvässä ekologisessa tilassa.
Luokitus perustuu biologisten tietojen osalta laajaan aineistoon. Vesimuodostuman pohjaeläin- ja piileväesiintymien perusteella laskennallinen tilaluokka
on erinomainen ja kalojen osalta tilaluokka on tyydyttävä. Vesikemiallisista
tiedoista typpi ylittää tyydyttävän ja fosfori välttävän tilan raja-arvon. Ullavanjoella happamuutta ei arvioida ongelmalliseksi ja pH:n minimitaso on pysynyt
hyvän tilan raja-arvon yläpuolella. Kemiallisen tilan osalta Ullavanjoki on luokiteltu hyvää huonommaksi. Vedestä analysoiduista metalleista ei tarkastelujaksolla (2006-2012) löytynyt ympäristölaatunormeja ylittäviä pitoisuuksia.
Hakemukseen liitettyyn kalastoselvitykseen (liite 6A-3) sisältyy määrityksiä
ahventen metallipitoisuuksista kahdeksasta järvestä. Tarkasteltaessa analyysituloksia ainoastaan kaloista, jotka täyttävät vesienhoidon kemiallisen luokituksen vaatimukset (pituus 15-20 cm), ympäristölaatunormi 0,25 mg/kg elohopea (runsashumuksiset järvet Pt mg/l >90) ylittyy kuudessa järvessä (Syväjärvi, Heinäjärvi, Outovesi, Emmes Stor-träsk, Lampen /Storträsk ja Kuhalampi / Storträsket). Ahventen elohopeapitoisuuden laatunormi ei ylittynyt Harijärven ja Ullavanjärven osalta. Vesienhoidon suunnittelun edellisessä luokituksessa vain Emmes Stor-träsk ja Ullavanjärvi luokiteltiin. Sekä Ullavanjärvi
että Emmes Storträsk olivat tyydyttävässä ekologisessa tilassa. Ullavanjärven kemiallinen tila oli hyvä ja Emmes Storträsketissä hyvää huonompi.
Vesienhoidon tilatavoite on kaikkien pintavesien osalta hyvä ekologinen ja
kemiallinen tila. Ullavanjoen on luokiteltu olevan hyvässä ekologisessa tilassa, mutta hyvää huonommassa kemiallisessa tilassa. Keliberin avolouhoksen
toiminta saattaa vaikuttaa Emmes Storträsk – järven ekologiseen ja kemialliseen tilaan.
Puuston ja maanpeitteiden poisto ja käyttö
Alueen rakentamiseen liittyvät toiminnot (puuston ja maapeitteen poisto, teiden ja kenttäalueiden rakentaminen ym.) muuttavat alueen vesitaloutta lisäten valuma-/hulevesien määrää. ELY-keskus katsoo, että puuston poisto tulee toteuttaa vaiheittain ja harkiten. Toiminta-alueelle tulisi jättää mahdollisimman paljon puustoa ja maa-aineksia luonnontilaan.
Syväjärven ja Heinäjärven määräaikainen kuivattaminen
Syväjärvi ja Heinäjärvi on hakemuksen mukaan suunniteltu kuivattavan syksyllä 2018. Hakemuksen mukaan Syväjärvi on tarkoitus kuivattaa tasolle
+81,7 ja Heinäjärvi +82,8. Toimenpiteen on arvioitu kestävän noin kaksi kuukautta. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan esitetyillä virtaamilla ei todennäköisesti tule olemaan sellaisia vaikutuksia alapuoliseen Ullavanjokeen, ett-
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eikö kuivatusta voitaisi toteuttaa hakemuksessa esitetyllä tavalla ja –
aikataulussa. Hakijan tulee kuitenkin selvittää järvien kuivatuksen vaikutus
alapuoliseen Ruohojärvenojaan. Hakemuksessa oletetaan, että tyhjennyksen
aikana Ruohojärvenojassa virtaama olisi keskivirtaaman luokkaa. ELYkeskus edellyttää, että vaikutus Ruohojärvenojan vedenkorkeuksiin selvitetään myös suuremmilla virtaamilla mahdollisten vettymishaittojen selvittämiseksi. Samassa yhteydessä on laadittava tarkemmat ojan pituus- ja poikkileikkauspiirrokset (VNA 1560/2011 2 § 1 mom.). Lisäksi toiminnan jälkihoitosuunnitelmassa on esitettävä, miten Ruohojärvenojan veden kulku järjestetään järvien täyttämisen aikana.
ELY-keskus katsoo, että järvien tyhjentäminen on tapahduttava siten, että siitä koituu mahdollisimman vähän haittaa alapuoliselle vesistölle, sen ympäristölle ja virkistyskäytölle. Virtaama ei saa kasvaa niin, että se aiheuttaa uomaeroosiota. ELY-keskus pitää tärkeänä, että patorakenteiden ulkopuolelle jäävät nykyiset vesialueet rantaviivoineen ja lähiympäristöineen säilytetään
mahdollisuuksien mukaan nykyisen kaltaisina.
Kuivatusvesien käsittely
Hakemuksen mukaan Syväjärven kuivatuksen loppuvaiheessa järven vedet
pumpataan kuivatusojaan, joka sijoittuu suunnitellun avolouhoksen luoteispuolelle. Kuivatusojaan rakennetaan laskeutusallas (DP1). Altaasta vedet
johdetaan pintavalutuskentän länsipuolella kulkevaan ojaan, josta edelleen
Ruohojärvenojaan. Tarvittaessa pumppauksen loppuvaiheessa vedet ohjataan pintavalutuskentälle. ELY-keskus katsoo, että Syväjärven vedet on johdettava kuivatusojaan heti tyhjennyksen alkuvaiheessa ja pintavalutuskentälle, kun järven taso on +82,7. Ruohojärvenojaan laskevan kuivatusojan alaosalle tulee tehdä laskeutusallas vähentämään uuden ojalinjauksen kautta
Ruohojärvenojaan kulkeutuvaa kiintoainekuormaa. Laskeutusaltaat on tyhjennettävä ennen lietetilan täyttymistä.
Hakemuksen mukaan Heinäjärven vedet pumpataan kuivatusojaan, joka sijoittuu suunnitellun avolouhoksen pohjoispuolelle. Kuivatusojaan rakennetaan laskeutusallas (DP2). Laskeutusaltaasta vedet johdetaan sen pohjoispuoleiseen ojaan ja pintavalutuskentän ulkopuolisiin ojiin ja edelleen Ruohojärvenojaan. Tarvittaessa pumppauksen loppuvaiheessa vedet ohjataan pintavalutuskentälle. ELY-keskus katsoo, että Heinäjärven vedet on johdettava
pintavalutuskentälle, kun järven taso on +83,3. Lisäksi pintavalutuskentän ulkopuolisten, hankkeen yhteydessä kaivettavien ojien alaosalle tulee tehdä
laskeutusaltaat vähentämään uusien ojien kautta Ruohojärvenojaan kulkeutuvaa kiintoainekuormaa. Laskeutusaltaiden DP1 ja DP2 täyttymistä on seurattava ja ne on tyhjennettävä hyvissä ajoin ennen lietetilan täyttymistä. Nämä lietteet voi tyhjentää järvisedimenttien läjitysaltaaseen.
Laskeutusaltaista ELY-keskus toteaa, että hakemuksen täydennyksessä laskeutusaltaan DP1 mitat ovat 40 m x 8 m x 1,5 m. Altaan mitat liitteen 4. altaiden mitoitus -tiedostossa ovat 56 m x 12 m x 1,5 m. ELY-keskus edellyttää,
että allas DP1 tulee toteuttaa liitteen 4. mukaisesti.
Toiminnan aikaisten kuivatusvesien käsittelyssä tulisi varautua vesimäärien
vaihteluihin. Luvan hakijan tulisikin esittää tarkempi suunnitelma kuinka tällaisessa tilanteessa toimitaan.
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Patorakenteet
Järvien kuivaamisen jälkeen molempiin järviin sekä järvien väliselle kapealle
suoalueelle rakennetaan padot, joilla estetään pohjalietteen ja vesien kulkeutuminen avolouhokseen. Patojen rakentamisen jälkeen järvien pohjasedimentti poistetaan ja läjitetään rakennettavaan sedimentin läjitysaltaaseen.
ELY-keskus toteaa rakennettavista padoista, että toiminnanharjoittaja tulisi
määrätä toimittamaan valvontaviranomaiselle hyväksyttäväksi yksityiskohtaiset rakennus- ja laadunvalvontasuunnitelmat ja työselostukset. Myös patorakentamisen riippumaton laadunvalvonta tulisi määrätä järjestettäväksi. ELYkeskus katsoo, että patojen hydrologinen mitoitus tulisi tarkistaa, kun patoturvallisuusviranomainen on luokitellut padot (VNA 319/2010 2 § ja 3 §).
Järvistä poistettavat sedimentit ja niiden käsittely
Kuivatuksen ja patorakenteiden rakentamisen jälkeen Syväjärven ja Heinäjärven sedimentit kuljetetaan/pumpataan erilliseen 6,2 ha:n läjitysaltaaseen,
jonka tilavuus on 84 000 m3. Altaan itä- ja länsipuolelle rakennetaan penkereet moreenista ja karttatietojen mukaan alueella tehdään myös massanvaihtoja. Hakemusasiakirjoissa ei ole mitään selvitystä alueella olevan moreenin
tiiveydestä eikä soveltuvuudesta pato- tai pengerrakenteisiin. ELY-keskus
edellyttää siten, että tarkemmat rakennus- ja massanvaihtosuunnitelmat esitetään toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.
Poistettavan sedimentin määräksi on hakemuksessa arvioitu noin 81 600 m 3,
kun sedimentin kokonaismäärä järvissä on noin 160 000 m 3. ELY-keskus tulkitsee, että järvistä poistettava sedimentti ei ole kaivannaisjätettä, vaan pilaantumattomaan maa-ainekseen verrattavaa ruoppausmassaa. ELYkeskuksen tulkinnan mukaan myöskään sedimenttien läjitysallasta ei siten tulisi tarkastella kaivannaisjätteen jätealueena, eli altaaseen ei sovelleta VNA
190/2013 kaivannaisjätteistä.
Hakemuksesta ei tarkemmin ilmene kuinka sedimentti/ruoppausmassa poistetaan tai kuinka kuivaksi se on tarkoitus saada ennen siirtämistä läjitysalueelle. Mikäli sedimenttiä pumpataan, tulee mukana aina myös vettä. ELYkeskus huomauttaa, että läjitysaltaan tilavuus saattaa tällöin olla riittämätön.
Liete tulee poistaa kuitenkin niin, ettei se aiheuta alapuolisen vesistön samentumista tai muuta haittaa.
Läjitysaltaan vedet johdetaan ylivuotona laskeutusaltaiden CP1/CP2 ja
CP3/CP4 kautta edelleen laskeutusaltaan CP5 kautta pintavalutuskentälle
PVK2. ELY-keskus tulkitsee myös, että laskeutusaltaisiin CP1-CP4 sekä kuivausvesien laskeutusaltaisiin DP1 ja DP2 kertyneet lietteet eivät ole kaivannaisjätteitä, vaan ne ovat rinnastettavissa pilaantumattomaan maa-ainekseen
ja ovat siten sellaisenaan sijoitettavissa sedimenttien läjitysaltaaseen.
Alueen vesienhallintaan rakennettavat järjestelmät (ojat, laskeutusaltaat jne.)
ELY-keskus pitää hakemuksessa ollutta ojitussuunnitelmaa riittämättömänä.
Sivukivialueen osalta hule- ja suotovedet eivät ELY-keskuksen arvion mukaan päädy rakennettavalle pintavaluntakentälle (PVK2). Myös suunnitelma
ulkopuolisten vesien pääsyn estämiseksi alueelle mm. eristysojin on puutteellinen. Luvan hakijan on laadittava tarkempi suunnitelma alueen pinta- ja suo-
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tovesien keräämiseksi ja johtamiseksi, jossa erityisesti sivukiven läjitysalueen
vedet saadaan pääosin kerättyä ja johdettua asianmukaiseen käsittelyyn.
B) Louhoksen toimintaa ja rakenteita koskevat asiat
ELY-keskus katsoo, että kaivostoiminnan vedet voivat aiheuttaa vesien pilaantumista, rehevöitymistä tai suolaantumista. Louhoksiin kertyvä vesi voi
kulkeutua kallioperän ruhjeita tai rakovyöhykkeitä pitkin kalliopohjaveteen ja
aiheuttaa pohja- ja pintavesien laadun heikentymistä. Louhoksen jyrkkiin
reunoihin ja erityisesti sivukivikasoihin voi liittyä sortumavaara ja maanalaisiin
kaivostiloihin maanvajoamisen riski. Maavaraisista altaista suodattuu vettä
pohjaveteen ja haitta-aineita saattaa kulkeutua veden mukana. On tärkeää,
että padottujen altaiden kuivatusjärjestelmä on kunnossa. Patorakenteiden
ulkopuolelle on rakennettava ojastot, joihin patorakennelmien läpi suotautuva
vesi voidaan kerätä ja johtaa edelleen vesien käsittelyyn.
Louhosalueen kuivana pito ja vesienkäsittelyrakenteet
Louhoksesta pois pumpattava vesi on käsiteltävä vähintään jäljempänä esitetyllä tavalla. Toiminnanharjoittajan tulee tarvittaessa varautua kaivosvesien
mahdolliseen kemikalointiin tai muuhun käsittelymenetelmään kaivosvesien
riittävän puhdistustason saavuttamiseksi. Riittävä puhdistustaso saavutetaan,
kun kaivosvesien vaikutus Ullavanjoen vesistöön sekä alapuolisiin vesistöihin
ei ole olennaisesti heikentävä.
Toiminnanharjoittajan on myös varauduttava poikkeuksellisiin tilanteisiin (tulvat tms.) siten, että louhokseen on tarvittaessa oltava mahdollista varastoida
louhosvesiä tilapäisesti.
Hakemuksen mukaan kaikki kiintoaineen vähentämiseen käytettävät altaat
(DP1-DP2, PSP1 sekä CP1-CP5) ovat maapohjaisia mukaan lukien HWCPallas, jolla varaudutaan saostamaan louhoksesta poistettavaa vettä kemiallisesti, mikäli se sisältää merkittävästi haitta-aineita. ELY-keskus katsoo, että
erityisesti avolouhoksen vesien kiintoaineen laskeutumiseen käytettävät altaat (PSP1 ja HWCP) olisi rakennettava riittävän tiiviiksi siten, että mahdolliset kaivosvesissä esiintyvät haitta-aineet eivät pääse suotautumaan maaperään ennen niiden asianmukaista käsittelyä ja johtamista pois kaivosalueelta.
Toiminnassa syntyvät kaivannaisjätteet ja muut jätteet
Hakemukseen on liitetty kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma (päivitetty
21.5.2018), jossa on esitetty, että kaikki louhoksen toiminnassa syntyvät kaivannaisjätteet luokitellaan pysyväksi jätteeksi.
Valtioneuvoston asetuksessa kaivannaisjätteistä (190/2013) on liitteessä 1
määritetty edellytykset kaivannaisjätteen luokittelemiseksi pysyväksi jätteeksi: ”Jätteen sulfidirikkipitoisuus on enintään 0,1 % tai se on enintään 1 % ja
neutralointipotentiaalisuhde, määritettynä neutralointipotentiaalin ja hapontuottopotentiaalien välisenä suhteena testimenetelmän EN 15875 staattisen
testin perusteella on suurempi kuin 3.”
Jätehuoltosuunnitelman taulukon 4-4 mukaan intermediäärinen tuftiitti (IT, 5
näytettä) ja kiilleliuske (KL, 29 näytettä) näytteiden keskiarvo ja mediaani ylittävät rikkipitoisuuden 0,1 %. Plagioklaasiporfyriitti (PP, 19 näytettä) ja peg-
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matiitti (PG, 26 näytettä) rikkipitoisuudet alittavat 0,1%. Taulukossa 4-6 on
Syväjärven louhoksen sivukivien kokonaisrikkipitoisuudet ja hapontuottopotentiaalit. IT:n ja KL:n kahden näytteen NPR-luvut jäivät alle 3 ja yhden ylitti
luvun 3. MPG:+PP sekä PP-näytteiden NPR-luvut ylittivät luvun 3. Kokoomanäytteessä PP:n osuus on ollut 37 %. Lisäksi yhden kokoomanäytteen
NPR-luku on suurempi kuin 3. Taulukossa on NPR-luvun ollessa 1-3 käytetty
käsitettä ”mahdollisesti happoa tuottava”. ELY-keskus toteaa, että tätä termiä
valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä ei tunne.
Kokoomanäyte (yksi kpl, 6 kg) on muodostettu raportin taulukon 4-3 mukaan
PP, IT+KL1 (rikkipitoisuus > 0,1%), IT2 + KL2 (rikkipitoisuus 0,1-0,2 %), IT3+
KL3 (rikkipitoisuus 0,2 – 0,5 %). Kokoomanäyte kuvastaa hakemuksen jätehuoltosuunnitelman mukaan avolouhoksesta tulevan sivukiven koostumusta.
ELY-keskus pitää louhoksen sivukivistä tehtyjä kivilajikohtaisia määrityksiä
sekä yhden kokoomanäytteen perusteella tehtäviä johtopäätöksiä riittämättöminä, kun otetaan huomioon koko sivukiven määrä. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan valtioneuvoston kaivannaisjätteistä antaman asetuksen
(190/2013) pysyvän jätteen määrittely (liite 1) ei esitettyjen tutkimustulosten
perusteella täyty kaikkien kivilajien osalta. ELY-keskus toteaa, että käytettävissä olevien tietojen perusteella ei voida luotettavasti arvioida esitettyä sivukiven luokittelua pysyväksi jätteeksi. Mikäli pysyvän jätteen määrittely ei täyty, tällaiseen sivukiveen sovelletaan valtioneuvoston kaivannaisjätteen asetuksen (190/2013) mm. 5 § suuronnettomuuksien vaaran ja haittojen torjuminen, 10 § kaivannaisjätteen jätealuetta koskeva vakuus.
ELY-keskus edellyttää, että sivukivien määrittelyn osalta on tehtävä lisätutkimuksia, jotta niiden laadun ja luokittelun pysyväksi jätteeksi voi luotettavasti
arvioida. Lisäksi kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmasta puuttuu tiedot
toiminnan lopettamisesta, kaivannaisjätteen jätealueen käytöstä poistamisesta ja jälkihoidosta sekä niihin liittyvästä seurannasta ja tarkkailusta (VNA
190/2013).
Laskeutusaltaista poistettavat sedimentit
Hakemuksessa on arvoitu, että laskeutusaltaista poistettavan sedimentin
määrä on 100 – 200 tonnia vuodessa. Hakemuksessa ei ole selvitetty, minne
laskeutusaltaiden lietteet läjitetään tai miten niitä käsitellään.
Laskeutusaltaista DP1, DP2 sekä CP1-CP4 poistettavat sedimentit ELYkeskus tulkitsee pilaantumattomaksi maa-ainekseksi, jonka voi läjittää sedimenttien läjitysaltaaseen.
Altaista CP5, PSP1 ja HWCP poistettavat lietteet ELY-keskus tulkitsee taas
kaivannaisjätteiksi. Lietteet on tutkittava ja mikäli ne täyttävät pysyvän jätteen
määritelmät, ne voi sijoittaa esim. moreenin läjitysalueelle. Lietteiden sijoittamisessa tulee huomioida myös louhosalueen luontaiset pitoisuudet. Altaiden CP5, PSP1 ja HWCP lietteitä ei kuitenkaan saa läjittää sedimenttien läjitysaltaaseen.
Sivukiven läjitysalue
Hakemuksen mukaan sivukiveä muodostuu yhteensä 12 000 000 tonnia koko toiminnan aikana. Se osa sivukivestä, jota ei voida hyötykäyttää alueen
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rakenteissa läjitetään 28 ha:n sivukivialueelle (täydennys, aikaisemmin
21 ha) yhteensä 6 545 000 m3. Hakemusasiakirjoissa ei ole mukana sivukivialueen täyttösuunnitelmaa. Päivitetyn ”Päästöt- ja vaikutukset vesistöön”
(liite 17A, 18, 25 C) mukaan sivukiven läjitysalueen suunnittelu ja vesienjohtaminen toteutetaan mahdollisuuksien mukaan lohkoittain ja kun lohkon typpipäästö (peräisin räjähdysaineesta) pienenee, lohko voitaisiin poistaa vesienkäsittelyn piiristä. Sivukivialueelle ei ole esitetty mitään pohjarakenteita.
Sivukivialueelta tulevat suotovedet johdetaan altaan (CP5) jälkeen pintavalutuskentälle (PVK2). Päivitetyn jätehuoltosuunnitelman mukaan ”Suurimman
haponmuodostamispotentiaalin kivet läjitetään kasan keskelle.” Hakemusasiakirjoista ei ilmene kuinka sivukivialueelle tulevien ojien virtaus estetään /
johdetaan sivukivialueen ohi. Hakemuksesta ei myöskään selviä miten sivukivialueen suotovedet ja sade- ja pintavedet kootaan ja johdetaan käsittelyyn
ja miten vesien keräily toimii mahdollisesti lohkoittain toteutettavan sivukiven
läjityksen kanssa. Sivukiven läjittämisestä tulee siten laatia erillinen, yksityiskohtaisempi läjityssuunnitelma, tarvittaessa kivilajeineen. Myös sivukivialueen kantavuus on varmistettava. Kantavuuden osalta ELY-keskus tukeutuu
Kainuun ELY-keskuksen lausuntoon asiassa.
Turpeen, pintamaiden ja moreenin läjitys
Murskaus- ja varastointialueen pinta-ala on noin 2 ha. Malmi louhoksesta kuljetetaan varastoalueelle murskattavaksi. Murskaus- ja varastoalueen vedet
on esitetty johdettavaksi laskeutusaltaiden CP3 ja CP4 kautta ja edelleen
laskeutusaltaan CP5 kautta pintavalutuskentälle PVK2 ja Ruohojärvenojaan.
ELY-keskus katsoo, että vesien johtamista CP3 ja CP4 kautta tulee harkita
uudelleen, koska vesien johtaminen esitetyllä tavalla tarkoittaisi, että altaiden
CP3 ja CP4 lietteet luokiteltaisiin kaivannaisjätteiksi. Murskaus- ja varastointialueen vedet voidaan ELY-keskuksen näkemyksen mukaan johtaa suoraan
laskeutusaltaaseen CP5. Lisäksi murskauksen pölyntorjunnasta tulee esittää
lupaviranomaiselle tarkemmat suunnitelmat.
Kiisuliuske
Rikkipitoinen kiisuliuske on tarkoitus kuljettaa Kokkolan satamaan hyödynnettäväksi satamakentän rakenteissa. Hakemukseen ei ole liitetty yksityiskohtaisia suunnitelmia kiisuliuskeen käsittelystä alueella. Kiisujäte on hapellisessa
tilassa happoa tuottavaa, mikä taas lisää metallien liukenemista vesiin. ELYkeskus toteaa, että hakemusasiakirjoista ei ilmene, minne kiisuliuske alueella
tarvittaessa varastoidaan. Toiminnanharjoittajan on varauduttava etukäteen
kiisuliuskeen väliaikaiseen varastointiin alueella, koska kiisuliuskeen varastointia mahdollisessa hyötykäyttökohteessa ei ole varmistettu. Kiisuliuskeen
varastoinnista alueella tulee esittää erilliset, yksityiskohtaiset suunnitelmat ja
laadunvalvontasuunnitelma lupaviranomaiselle.
Räjähdysaineet ja niiden käyttö
Hakemuksen mukaan Keliber käyttää räjäytyksissään ANFOa tai emulsioräjähdysaineita. Näistä ANFO on yksi yleisimmistä kaivoksilla käytettävistä räjähdysaineista, mutta se on myös suuri nitraattilähde käytetyistä räjähteistä.
Räjähtämättömästä ANFOsta 25 % liukenee veteen kuudessa minuutissa
(lähde: GTK:n tutkimusraportti 199: Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti, 2013) ja yli
puolet on hävinnyt tunnin kuluttua. ELY-keskus katsoo, että mikäli räjähdysaineista peräisin olevat typpipäästöt vaikuttavat haitallisesti ympäristöön, tuli-

63
si toiminnassa räjähdysaineiden käyttö mahdollisuuksien mukaan rajata vain
emulsioräjähdysaineisiin tai vastaaviin, jotka ovat vedenkestävämpiä (vain
noin 1 % liukenee kuudessa päivässä). Edellä mainitut seikat ehkäistä typpija nitraattipäästöjä ovat tärkeitä, koska Keliber ei ole hakemuksessaan esittänyt menetelmiä räjähdysaineista peräisin olevien nitraattipäästöjen poistamiseksi kaivosvesistä. Hakemuksessa esitetty pintavalutuskenttäkäsittely ei
ELY-keskuksen näkemyksen mukaan poista räjähdysaineista peräisin olevaa
typpeä louhosalueen purkuvesistä.
Syväjärven louhoksen typpipäästöjä voidaan vähentää räjähteiden oikeanlaisella käsittelyllä ja henkilökunnan kouluttamisella ymmärtämään räjähteistä
aiheutuvan typpikuormituksen merkitys. Näin ollen on hyvin tärkeää, että panostuksessa ollaan huolellisia ja räjäytystehokkuutta arvioidaan ja parannetaan räjähtämättömien räjähteiden vähentämiseksi.
ELY-keskus katsoo myös, että räjähdysaineista peräisin oleva typpikuormitus
on huomioitava louhoksen tarkkailussa. Typpi voidaan jälkeenpäin havaita
kaivosvesissä, malmissa sekä sivukivissä.
Polttonesteiden jakelu sekä muiden kemikaalien ja vaarallisten jätteiden varastointi
Polttonesteen jakelusta ei ole hakemuksessa yksityiskohtaisia suunnitelmia.
ELY-keskus edellyttää, että toiminnanharjoittaja esittää lupaviranomaiselle
yksityiskohtaiset suunnitelmat polttonesteen jakelun järjestämiseksi alueella
ennen jakelupisteen rakentamista.
Polttonesteiden jakelu tulisi ensisijaisesti järjestää yhdessä pysyvässä paikassa, jossa jakelualue on riittävästi suojattu polttonesteroiskeilta ja –
vuodoilta. ELY-keskus pitää esitettyä enimmäisvarastointimäärää vähäisenä
ottaen huomioon toiminta-alueella käytettävän kaluston määrä ja vuosikulutus.
Alueilla joilla käsitellään polttonesteitä tai muita ympäristölle haitallisia kemikaaleja tulee olla riittävästi imeytysaineita ja asianmukaisia työkaluja mahdollisten vuotojen talteen keräämiseksi. Toiminnassa on astioiden lisäksi järjestettävä asianmukaiset katetut säilytystilat jäteöljyille ja kiinteälle öljyjätteelle,
joilla öljyhiilivetyjen leviäminen kaivosalueelle ja ympäristöön voidaan estää.
Kuivatusvedet, hulevedet ja jätevedet
Sivukivikasojen läjityksestä ja varastoinnista voi aiheutua kuormitusta alueen
vesiin, joista merkittävin tekijä on sulfidimineraalien hapettuminen ja liukeneminen. Sivukivien varastointialueelta voi materiaalin sisältämien haitallisten
aineiden lisäksi kulkeutua typpeä, joka on peräisin räjähdysaineista. Louhokselta ja varastokentiltä kerättävät vedet johdetaan vesienkäsittelyyn.
Avolouhoksesta pumpattavat kuivatusvedet johdetaan louhoksen ollessa
toiminnassa ensin esiselkeytysaltaaseen (PSP1) ja edelleen kaivosvesialtaan
(MWCP) kautta pintavalutuskentälle 1 (PVK1). ELY-keskus katsoo, että toiminnanharjoittajan on varauduttava esiselkeytysaltaan (PSP1) ja kaivosvesialtaan (MWCP) tyhjentämiseen lietteestä ja korvaavan altaan käyttöönottoon lietteen tyhjentämisen ajaksi.
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Pintavalutuskenttien 1 ja 2 kautta vedet johdetaan Ruohojärvenojaan, joka
laskee edelleen Rytilammenojan ja Torojan kautta Ullavanjokeen. Huomioitavaa on, että esitetyt pintavalutuskentät eivät toimi talviaikaan. Hakemuksen
mukaan vesienkäsittelyaltaat ovat käytössä niin kauan kuin se on toiminnan
jälkihoitovaiheessa tarpeellista.
Vesistövaikutukset
Hakemuksen mukaan toiminnan aikana vesistövaikutuksia aiheutuu louhosten kuivanapitovesistä, läjitysalueiden suotovesistä sekä louhosalueen hulevesistä. Louhostoiminnasta pintavesiin kohdistuvat metalli- ja sulfaattipäästöt
arvioidaan hakemuksessa pieniksi. Purkureittien alkupäiden ojissa, joissa virtaamat ovat pieniä, voi hakemuksen mukaan esiintyä rauta- ja mangaanipitoisuuksien kohoamista.
Hakemuksen mukaan louhosalueilta pois johdettavat vedet eivät ole happamia. Louhosalueella ei hakemuksen mukaan myöskään todennäköisesti
esiinny happamia sulfaattimaita. Happamat sulfaattimaat voivat lisätä metallien liukenemista vesiin. ELY-keskus toteaa kuitenkin, että Syväjärven vedet
on arvioitu happamaksi (pH 5,2).
Räjähteet sisältävät huomattavia määriä typpeä. Räjähteissä typpi on kahdessa hyvin vesiliukoisessa muodossa, ammoniumina (NH 4+) ja nitraattina
(NO3-). Louhosten räjähteiden aiheuttaman typpikuormituksen on arvioitu näkyvän lähinnä järvissä ja virtavesien suvantopaikoissa. Ullavanjoen osalta
typpipitoisuuksien kasvu voi uhata hyvää ekologista tilaa ja näin ollen johtaa
tilaluokan laskuun. Keliber Oy:n osalta riskit ovat ainakin lisäävä typpi- ja kiintoainekuormitus, metallien kuormitus sekä mahdollisesti happamuus.
Vaikutukset pohjavesiin
Louhosalueet eivät sijaitse pohjavesialueiden läheisyydessä. Syväjärven louhosalueet sijaitsevat noin 6 km:n etäisyydellä Tuohikorvenmäen pohjavesialueelta. Läjitysalueiden ja erityisesti sivukiven läjitysalueen suotovedet voivat kuitenkin vaikuttaa louhosalueen pohjavesiin.
Tutkimusten mukaan alueen pohjavesissä havaittiin tavanomaista korkeampia arseeni-, mangaani- ja rautapitoisuuksia, mikä taas johtuu maaperän
luontaisesta laadusta. Syväjärvellä havaittiin myös tavanomaista korkeampia
ammonium- ja jodipitoisuuksia.
Kallioruhjeet ja kiisuliuskeen peitto
Hakemuksessa on vain vähäisesti selvitetty kallioperän ruhjeisuutta sekä ruhjeissa mahdollisesti olevan suolaantuneen veden määrää. Toiminnanharjoittajan on louhinnan aikana varauduttava mahdolliseen kallioruhjeiden tiivistämiseen, mikäli toiminnan aikana osoittautuu, että kallioruhjeista purkautuu
merkittävästi suolaantunutta tai muita epäpuhtauksia sisältävää vettä. Tällaiset tilanteet voidaan havaita esim. jäljempänä tässä lausunnossa esitetyssä
tarkkailussa.
Syväjärven louhoksen itäreunalla sijaitsee laaja kiisuliuske-esiintymä, jolla
hapettuessaan on hapontuottopotentiaalia. Happamuus taas vuorostaan lisää metallien liukoisuutta. Lupapäätöksessä on annettava riittävät määräykset kiisusta aiheutuvan mahdollisen happaman kaivosvalunnan rajoitta-
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miseksi ja ympäristökuormituksen vähentämiseksi. ELY-keskus pitää tarpeellisena, että avoin kiisuliuskeen alue avokaivannosta ruiskubetonoidaan happamuushaittojen estämiseksi/vähentämiseksi. Ruiskubetonointi on tehtävä
mahdollisimman nopeasti louhostoiminnan sen salliessa.
Ilmapäästöt ja toiminnan vaikutukset ilmanlaatuun
Ilmapäästöjä aiheutuu louhostoiminnasta sekä liikennöinnistä aiheutuvista
pöly- ja pakokaasupäästöistä. Louhinnan aikana pölypäästöjä muodostuu
louhintaräjäytysten aikana räjäytysten nostaessa pölypilven laajalta alueelta
ilmaan. Merkittävimmät pölypäästöt aiheutuvat kuitenkin murskaustoiminnoista.
Louhosalueiden vaikutukset ilmanlaatuun on selvitetty mallintamalla hengitettävien hiukkasten (PM10) leviäminen ja vaikutus. Mallinnuksen perusteella
Syväjärven louhostoiminnan aiheuttamat pölypäästöt eivät olennaisesti vaikuta ilmanlaatuun lähimpien häiriintyvien kohteiden kohdalla.
Varastokasat, ajoväylät ja ajoneuvojen kuormat on tarvittaessa kasteltava ja
pölyn leviäminen toiminta-alueen ulkopuolelle on estettävä.
Melu ja tärinä
Melun vaikutukset ympäristöön on mallinnettu jokaisen louhoksen osalta. Meluselvityksessä on arvioitu räjäytysmelun (LAFmax) sekä louhoksen päiväajan keskiäänitasojen (LAeq) osalta. Syväjärven louhosalueen lähistöllä ei
ole melulle tai tärinälle altistuvia häiriintyviä kohteita, kuten asuin- tai vapaaajankiinteistöjä. ELY-keskus arvioi melusta aiheutuvat vaikutukset vähäisiksi,
mutta räjäytysmelu on selvästi kuultavissa louhosalueen ympäristössä. ELYkeskus katsoo näin ollen, että räjäytysten ajankohtaan on lupapäätöksessä
kiinnitettävä huomiota. Räjäytykset tulisi tehdä klo 07-22 välisenä aikana.
Myös murskauksen osalta toiminta tulisi ohjata tapahtumaan klo 07-22 välisenä aikana.
C) Toiminnan tarkkailu ja raportointi
Pohjaveden tarkkailu
Pohjaveden pintaa louhoksessa alennetaan noin 100 m. Hakemuksen mukaan pohjavettä tarkkaillaan nykyisistä kolmesta näytepisteestä kaksi kertaa
vuodessa otettavin näyttein.
Avolouhoksen pumppaus/kuivatus ja sen vaikutus lähiympäristöön on pohjavesivaikutusten osalta selvitettävä hakemuksessa esitettyä (Liite 26E2 kappale 4) laajemmin, mikä edellyttää lisäpohjavesiputkien asentamista. Lisäpohjavesiputket ovat tarpeen myös 28 ha:n laajuisen sivukivialueen vaikutusten selvittämiseksi. ELY-keskus esittää, että sivukivialueen länsi- ja itäpuolille
asennetaan pohjavesiputket, jotka sijoittuvat lineaarisesti avolouhokseen
nähden. Pohjavesiputket on asennettava ja tarkkailu aloitettava ennen toiminnan aloittamista.
ELY-keskus katsoo, että nykyisten kolmen pohjavesiputken syvyys ei ole riittävä (pituus 5 – 5,5 m) huomioiden tuleva pohjaveden pinnan lasku, joten ne
on asennettava syvemmälle. Pohjavesiputket olisi ulotettava kallioon asti luotettavan pohjavesitiedon saamiseksi. ELY-keskus katsoo myös, että lupaha-
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kemuksen liitteessä 26E2 taulukossa 6 esitetty näytteenottotiheys (2
krt/vuosi) ei ole riittävä. Pohjavesien laatua on seurattava vähintään 4 kertaa
vuodessa, jotta tilanteesta saa luotettavan kuvan. Liitteen 26E2 taulukossa 6
esitettyjen parametrien osalta ELY-keskuksella ei ole täydennettävää.
Luvan hakijan tulee selvittää toiminta-alueen vesien ja maaperän laadun lisäksi pinta- ja pohjavesien pinnan korkeudet, virtaamat ja virtaussuunnat sekä pohjaveden pinnan alentamisen laajuus ja vaikutukset. Pohjaveden tarkkailua tulee jatkaa toiminnan loputtua, myöhemmin toimitettavan jälkitarkkailusuunnitelman mukaisesti.
Syväjärven ja Heinäjärven kuivatuksen aikainen tarkkailu
Syväjärven ja Heinäjärven kuivattamisen tarkkailun osalta (liite 26E2 kappale
2) on esitetty, että veden laatua tarkkaillaan kolmesta pisteestä. Näytteenottokertoja on esitetty neljä, kerran ennen kuivattamisen aloittamista, kahdesti
kuivattamisen aikana sekä kerran kaksi viikkoa kuivattamistoimenpiteiden
päätyttyä. Lähtötilanteen osalta ELY-keskus katsoo, että näyte on otettava
sekä Syväjärvestä että Heinäjärvestä.
Järvien kuivatuksen vaikutusta vesistöjen vedenlaatuun on hakemuksessa
esitetty liitteessä 26E2 kappaleessa 2, jolloin tarkkailupisteitä on 3 (Ruoho-1,
Ruoho-2 ja Ryti). ELY-keskus katsoo, että kuivatuksen aikaiseen vesistötarkkailuun on lisättävä myös kappaleessa 3 esitetyt pisteet Vato, Ullava 1 ja Ullava 2. Hakemuksessa esitettyä näytteenottotiheyttä järvien kuivattamisen aikana ELY-keskus pitää riittävänä.
Kaivosvesien tarkkailu
Louhosvesiä on tarkkailtava. Louhoksella syntyy ympäristöön johdettavia vesiä järvien kuivattamisesta, louhoksen kuivanapitovesistä sekä rakennetun
alueen suoto- ja hulevesistä. Kaivokselta purettavien vesien näytteenoton
(Sy-PVK1 ja Sy-PVK2) osalta 4 krt/vuosi katsotaan riittämättömäksi. Päästöjä
vesiin on tarkkailtava 12 krt/vuosi (1 krt/kk). Vesistövaikutukset ovat toiminnan merkittävimpiä ympäristövaikutuksia, minkä vuoksi myös tarkkailun on
oltava riittävän kattavaa. Mikäli tarkkailutulokset osoittavat, että alueelta johdettava vesi on tasalaatuista eikä sisällä merkittävästi epäpuhtauksia tai ole
hapanta, toiminnanharjoittaja voisi esittää ELY-keskukselle tarkkailun keventämistä. Toiminnan alkuvaiheessa ja kun monet lähtötiedot ovat vielä arvioita,
on tarkkailu kuitenkin pidettävä laajana. Analyyseissä tulee käyttää mahdollisimman hyvää määritystarkkuutta, koska alapuolinen vesistö on luonnontilainen.
Jotta kaivosalueen vesienkäsittelyrakenteiden toimivuus voidaan luotettavasti
arvioida, ELY-keskus katsoo, että hakemuksesta poiketen myös avolouhoksesta vesienkäsittelyyn altaaseen PSP1 pumpattavan veden virtaamaa ja
laatua on seurattava. Toiminnanharjoittajan on järjestettävä kohteeseen jatkuvatoiminen mittaus sekä automatisoitu jatkuvatoiminen näytteenotto, josta
voi muodostaa kokoomanäytteitä laboratorioanalyysejä varten. Kohteesta on
seurattava samoja parametrejä kuin näytteenottopisteistä Sy-PVK1 ja SyPVK2, mikä on esitetty jäljempänä.
Toiminnanharjoittaja on hakemuksessaan esittänyt, että kaivoksen vesiä
tarkkaillaan pintavalutuskenttien PVK1 ja PVK 2 jälkeen asennettavista näyt-
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teenottokaivoista (Sy-PVK1 ja Sy-PVK-2). Toiminnanharjoittajan on näihin
paikkoihin järjestettävä jatkuvatoiminen mittaus sekä automatisoitu jatkuvatoiminen näytteenotto, josta voi muodostaa kokoomanäytteitä laboratorioanalyysejä varten. Kohteesta on seurattava jatkuvatoimisesti ainakin seuraavia: virtaama, pH, sähkönjohtavuus, veden lämpötila.
Liitteen 26E2 taulukossa 4 on esitetty pintaveden tarkkailupisteiden ja näytteiden määritykset. ELY-keskus esittää, että näytteistä tulee analysoida esitettyjen lisäksi kloridi- ja rautapitoisuudet. Kloridia voi päästä vesistöön mm.
kallioruhjeissa olevasta suolaantuneesta pohjavedestä tai pölynsidontaan
käytettävästä kalsiumkloridiliuoksesta.
Vesipäästöjen raja-arvot
Lupapäätöksessä on määrättävä selkeät päästörajat keskeisille päästökomponenteille. Päästörajat on asetettava pisteille Sy-PVK1 ja Sy-PVK2. Päästörajat on asetettava ainakin kiintoaineelle, arseenille, kokonaistypelle, sulfaatille ja pH:lle. Päästörajojen on oltava kk-raja-arvoja.
Perustellusta syystä raja-arvojen lisäksi voidaan antaa myös tavoitearvoja,
kuten esim. kloridipitoisuudelle.
Lisäksi vesistöön johdettavan veden elohopea- ja kadmiumpitoisuuksien
osalta on noudatettava VNA vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006) liitteessä 1 B) määrättyjä raja-arvoja. Liukoiselle elohopealle päästöraja-arvo on 5 µg/l ja liukoiselle kadmiumille päästöraja-arvo on
10 µg/l.
Vesistötarkkailu
Pintavesien ja vesistöjen tarkkailusuunnitelmassa (Liite 26E2 kappale 3) kuvassa 3 on esitetty Syväjärven louhosalueen ja ympäristön pintaveden tarkkailupisteet. ELY-keskus katsoo, että Ullavanjoen taustapitoisuutta kuvaava
näytepiste ”Ullava 1” on sijoitettu liian kauaksi Vanha Torojasta, etäisyyttä lähes 10 km. Ullavanjoki kulkee pisteen ”Ullava 1” jälkeen Alikylän läpi, jossa
on runsaasti peltoja. Näytepiste ”Ullava 1” tulisi siten siirtää merkittävästi lähemmäksi Vanha Torojaa Alikylän jälkeen. Muilta osin ELY-keskuksella ei ole
huomauttamista hakijan esittämistä vesistötarkkailupisteiden sijainneista.
Liitteen 26E2 taulukossa 4 on esitetty pintaveden tarkkailupisteiden ja näytteiden määritykset ja tarkkailutiheydet. ELY-keskus pitää esitettyä tarkkailutiheyttä (4 krt/vuosi) kohteiden Ruoho 1, Ruoho 2, Ryti, Vato, Ullava 1 ja Ullava 2 riittävänä. ELY-keskus esittää, että näytteistä tulee analysoida esitettyjen parametrien lisäksi kloridi-, rauta- ja elohopeapitoisuudet. Kloridia voi
päästä vesistöön mm. kallioruhjeissa olevasta suolaantuneesta pohjavedestä
tai pölynsidontaan käytettävästä kalsiumkloridiliuoksesta.
Vesistötarkkailun osalta toiminnanharjoittajan tulee huolella dokumentoida
vesistönäytteenottojen paikat (Ruoho 1, Ruoho 2, Ryti, Vato, Ullava 1 ja Ullava 2), jotta näytteenotto joka kerta tapahtuu samasta paikasta ja syvyydestä.
Vesistöjen vaikutustarkkailu
Hakemuksen mukaisen kaivostoiminnan merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat vesistöihin. ELY-keskuksen arvion mukaan hakemuksen mukaisen toi-

68
minnan vesistövaikutukset saattavat ulottua aina lähimmälle järvelle, eli Emmesjärvelle asti. Näin ollen ELY-keskus esittää, että louhosalueen purkuvesien aiheuttamaa metallikuormitusta ja muita epäpuhtauksia pintasedimenteissä on tarkkailtava vähintään Emmesjärvessä. Tarkkailu on aloitettava ennen varsinaisen louhostoiminnan aloittamista.
Pintasedimenttejä tulee seurata siten, että ensimmäinen näytteenotto tehdään ennen järvien kuivattamista ja kaivostoiminnan aloittamista. Seuraava
näytteenotto on tehtävä, kun toiminta on ollut käynnissä kolme vuotta sekä
kerran toiminnan loputtua. Toiminnanharjoittajan on toimitettava ELYkeskukselle suunnitelma vesistöjen pintasedimenttien epäpuhtauksien selvittämiseksi mahdollisimman nopeasti päätöksen lainvoimaistuttua.
Sivukiven laadun seuranta Sivukiven laatua on seurattava laitoksen toimintaaikana. Näytteenottosuunnitelma on toimitettava lupaviranomaisen hyväksyttäväksi kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa.
Melun ja tärinän seuranta
Toiminnanharjoittaja on lupahakemuksessa ilmoittanut, että melu mitataan
kerran ensimmäisen toimintavuoden aikana, minkä jälkeen tarvittaessa. ELYkeskus katsoo, että toiminnanharjoittajan esitys melun tarkkailemiseksi on
riittävä. ELY-keskus täsmentää, että melumittaus tulee tehdä ensimmäisenä
toimintavuonna silloin, kun toiminta on koko laajuudessaan käynnissä ja kuvastaa suurinta mahdollista melukuormitusta. Räjäytysmelun (LAFmax) vaikutus on mitattava lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Melumittauksen tuloksia tulee mittausraportissa verrata hakemukseen tehtyyn melumallinnukseen. Kertaluonteinen mittaus on perusteltua louhoksen lyhyen toiminta-ajan
perusteella. Lisäksi melu on suurimmillaan ensimmäisenä toimintavuotena.
Louhostoiminnan siirtyessä syvemmälle, itse louhinnasta syntyvät meluvaikutukset pienentyvät.
ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa toiminnanharjoittajan esitykseen tärinähaittojen seurannasta.
Ilmapäästöjen tarkkailu ja vaikutusten seuranta
ELY-keskus katsoo, että toiminnanharjoittajan liitteessä 26A-D esittämät toimet ilmapäästöjen seuraamiseksi ovat riittävät vaikutustarkkailua lukuun ottamatta. Keliber Oy:n tulee jatkossa osallistua myös alueella tehtäviin bioindikaattoriselvityksiin. Kokkolan ja Kaustisen alueella on tehty vuodesta 2010
lähtien laajaa bioindikaattoriseurantaa, mikä soveltuu hyvin kaivostoiminnan
ilmaan aiheutuvan kuormituksen ja sen ympäristövaikutusten seurantaan. Bioindikaattoriverkostoa voisi tihentää louhosalueiden ympäristössä, jotta selvitys samalla kertoisi paremmin louhostoiminnan ympäristövaikutuksista ja
toiminnan pölypäästöjen varsinaisesta vaikutusalueesta.
Mittaus- ja analyysimenetelmien laadunvarmennus ja tarkkuus
Toiminnassa tehtävät mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset on
tehtävä pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. Analysoitavat näytteet on otettava ulkopuolisen riittävän asiantuntemuksen omaavan
tahon toimesta soveltuvia standardeja noudattaen. Valittavien analyysimenetelmien on oltava riittävän tarkkoja, jotta analyysituloksia voidaan verrata tuleviin luparajoihin sekä voimassa oleviin muihin ympäristölaatunormeihin.
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ELY-keskus edellyttää, että toiminnanharjoittaja osoittaa em. seikat toiminnalle laadittavassa yksityiskohtaisessa tarkkailusuunnitelmassa.
Raportointi
Raportointi on tehtävä ympäristöhallinnon sähköisen raportointijärjestelmän
YLVAn kautta. Raportointia on tehtävä kuukausittain, neljännesvuosittain sekä vuosittain.
Toiminnanharjoittajan on kuukausittain raportoitava jatkuvatoimisten mittausten ja kuukausinäytteiden tulokset.
Toiminnanharjoittajan on neljännesvuosittain (4 krt/vuosi) raportoitava vesistötarkkailun sekä pohjavesitarkkailun tulokset.
Toiminnanharjoittajan on sähköisen vuosiraportoinnin lisäksi laadittava erillinen vuosiraportti, joka on toimitettava ELY-keskukselle. Vuosiraportissa raportoidaan laitoksen perustietojen lisäksi vähintään:
-

-

Vuosittaiset louhosalueella käytettävien kemikaalien sekä räjähdysaineiden määrät sekä laatu.
Arvio vuosittaisesta räjähdysaineperäisestä typpipäästöstä.
Massatase: Vuoden aikana poistettujen pintamaiden määrä lajeittain (hakemuksessa esitetty erittely), louhitun kiviaineksen määrä lajeittain, rikastamoon toimitetun malmin määrä, hyödynnettäväksi toimitettujen kiviainesten määrä (ml. kiisuliuske), eri läjitysalueille läjitettyjen kivi- ja maaainesten määrä. Avolouhoksesta, sivukivialueesta ja muista läjitysalueista
on vuosittain laadittava myös 3D-mallinnus, josta käy ilmi louhoksesta
otetun kivimäärän tilavuus (m3) sekä läjitysalueiden tilavuus (m3).
Vesitase: Toiminnanharjoittajan on arvioitava kaivosalueen vesitase vuosittain. Vesitaseen on perustuttava tehtyihin mittauksiin ja siinä on eriteltävä eri toiminnoista ja läjitysalueilta tulevat vedet. Vesitaseen tuloksia tulee verrata kaivosalueen vesienkäsittelyjärjestelmien mitoituksiin ja mikäli
mitoitukset eivät ole riittäviä, toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin riittävän mitoituksen savuttamiseksi.

D) Toiminnan lopettamista ja jälkihoitoa koskevat asiat
Toiminnan päättyminen
Louhostoiminnan päätyttyä kuivatuksen mahdollistavat rakennettavat padot
puretaan ja kuivatuspumppaukset lopetetaan. Vesi palautetaan laajempaan
ja yhtenäiseen vesialtaaseen ja rannat maisemoidaan.
ELY-keskus toteaa, että hakemuksessa olisi tullut esittää nykyistä tarkemmat
tiedot toiminnan päättymisestä ja sen aiheuttamista ympäristövaikutuksista.
Kaivostoiminnan sulkemisesta ja sen jälkihoidosta sekä jälkitarkkailusta on
esitettävä hyvissä ajoin tarpeelliset suunnitelmat lupaviranomaiselle ennen
toiminnan päättymistä. Padot on poistettava ja järvialtaat on täytettävä vedellä. Muodostuvasta uudesta vesialueesta on laadittava tarkemmat suunnitelmat. Jälkihoitosuunnitelmassa on myös esitettävä, miten Ruohovedenojan
veden kulku järjestetään järvien täyttymisen aikana, jotta Ruohonjärvenoja ei
pääse kuivumaan.
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ELY-keskuksen mukaan alueen sulkemissuunnitelma olisi tullut liittää osaksi
lupahakemusta ja kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa. Hakemuksen
mukaan Syväjärven kaivosalueen käyttöaika on vain neljä vuotta. Sulkemissuunnitelma olisi ollut tarpeen myös arvioitaessa läjitysalueiden peittämis- ja
jälkitarkkailun kustannuksia ja mahdollisesti tarvittavia vakuuksia.
Jälkihoito ja -tarkkailu
Toiminnanharjoittaja on esittänyt (liite 26A-D), että louhosalueelle laaditaan
yksityiskohtainen jälkihoito- ja tarkkailusuunnitelma louhostoiminnan loppuvaiheessa. Koska louhoksen toiminta-aika on lyhyt, hakemuksen mukaan arviolta 4 vuotta, ELY-keskus katsoo, että jälkihoito- ja tarkkailusuunnitelma tulee jättää aiemmin, viimeistään 2 vuoden kuluessa luvan lainvoimaistumisesta, jolloin toiminnassa syntyvien sivukivien läjitystä voidaan jo ennalta suunnitella mahdollisen jälkikäytön edistämiseksi. ELY-keskus katsoo, että toiminnanharjoittajalta tulee edellyttää jälkihoitosuunnitelmassa myös selkeä louhosalueen toiminnanjälkeinen käyttötarkoitus. Tällä voidaan varmistua, että
jälkihoitotoimenpiteet kohdistetaan oikein.
Jälkitarkkailu kohdistuu lähinnä toiminnan jälkeisiin vesistövaikutuksiin, jotka
voivat olla merkittäviä vielä pitkään toiminnan loputtuakin.
E) Luvan myöntämiset edellytykset ja muut asiat
Pato- ja rakenneturvallisuus
Kainuun ELY-keskus tulee antamaan oman lausuntonsa patoturvallisuusviranomaisen ominaisuudessa. ELY-keskus tukeutuu siihen, mitä Kainuun
ELY-keskus lausuu mahdollisesti hankkeen muiden rakenteiden, kantavuuksien ja kaivostoiminnan järjestämisen yleisen toteutuksen osalta.
Luvan myöntämisen edellytykset
ELY-keskus on 2.2.2018 antanut päätöksen koskien poikkeamista luonnonsuojelulain 39 §:n 1 mom. ja 49 §:n 1 mom. mukaisista viitasammakon rauhoitussäännöksistä Syväjärven louhosalueella. Koska osa alueen luontoselvityksistä (mm. korento- ja suursukeltajaselvitys) eivät olleet vielä valmiina tätä
lausuntoa annettaessa, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tulee täydentämään
lausuntoaan. Samalla ELY-keskus arvioi luontoselvityksen merkitystä luvan
myöntämisen edellytyksiin.
ELY-keskus varaa mahdollisuuden ottaa myöhemmin kantaa ympäristönsuojelulain mukaisen luvan myöntämisen edellytyksiin, kun mm. louhosalueella
sivukivien karakterisointi ja siihen liittyvä läjittäminen on riittävän luotettavasti
selvitetty. Toiminta tulee kuitenkin pysyvästi muuttamaan louhosalueen ympäristöä.
2) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Luonnonsuojeluyksikkö
Syväjärven louhosalueella on luonnonsuojeluyksikön näkemyksen mukaan
tehty riittävät ja asianmukaiset selvitykset. Hankkeen vaikutuksia alueen
luontoarvoihin on arvioitu pääosin asianmukaisesti, vaikkakin linnustoon kohdistuvia populaatiotason vaikutuksia olisi voitu tarkastella perusteellisemmin.
Luonnonsuojeluyksikkö kuitenkin katsoo, ettei arviointia ole tarpeen täydentää näiltä osin, sillä lisätarkastelu mitä todennäköisimmin ei tulisi muuttamaan
arvioinnin lopputulosta. Natura-arvioinnista 22.3.2018 antamassaan lausun-
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nossa ELY-keskus on katsonut, ettei Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin louhosalueiden toteuttaminen todennäköisesti merkittävästi heikennä niitä luontoarvoja, joiden perusteella Vionnevan Natura 2000 -alue on valittu Natura
2000 - verkostoon. Jotta merkittäviltä vaikutuksilta voidaan välttyä, tulee
hankkeessa toteuttaa lieventäviä toimenpiteitä ja seurantaa lausunnossa esitetyn mukaisesti. Syväjärven louhosalueella ei ole havaittu luontodirektiivin
liitteen IVa lajeja, lukuun ottamatta viitasammakkoa. ELY-keskus on päätöksellään 2.2.2018 myöntänyt luvan poiketa viitasammakon rauhoitussäännöksistä Syväjärven louhosalueen toteuttamista varten. Luonnonsuojeluyksikkö
katsoo, ettei hakemusten mukaisille ympäristö- ja vesiluville ole luontoarvoista johtuvaa estettä hankkeessa tehtyjen luontoselvitysten ja luontoon kohdistuvien vaikutusten arvioinnin sekä Natura-alueen ja viitasammakon osalta
käytyjen lausunto- ja päätösmenettelyjen perusteella.
3) Kainuun ELY-keskus, patoturvallisuusviranomainen
Patoturvallisuuslain 9 §:n mukaan padon omistajan on padon rakentamista
koskevassa muun lain mukaisessa lupahakemuksessa selostettava tarpeellisessa määrin padosta aiheutuvaa vahingonvaaraa ja sen vaikutusta padon
mitoitusperusteisiin. Arvion perusteella patoturvallisuusviranomainen voi ottaa kantaa padon mitoitukseen ja padon luokitukseen. Hakemuksessa ei ole
esitetty riittävän kattavasti padoista aiheutuvaa vahingonvaaraa Ruohojärviin
rakennettavien patojen osalta. Ennen patojen käyttöönottoa ja luokittelua tulee padon omistajan vielä tarkentaa vahingonvaara arviota kartalla ja esittää
arvio veden leviämisestä ja mahdolliset vaarantuvat kohteet. Myös muiden
louhos- ja laskeutusaltaiden osalta tulee arvioida kunkin altaan vahingonvaaraa. Arvion perusteella patoturvallisuusviranomainen voi ottaa kantaa patojen
luokitukseen.
Padon omistajalle asetettavat patoturvallisuuslain mukaiset vaatimukset porrastetaan padosta aiheutuvan vahingonvaaran perusteella luokittelemalla
padot kolmeen luokkaan. Luokittelua ei tarvitse tehdä, jos patoturvallisuusviranomainen katsoo, että padosta ei aiheudu vaaraa. Luokittelematta jättäminen ei vaikuta rakentamisvaiheessa padon rakenteille asetettuihin vaatimuksiin. Rakentamisessa tulisi noudattaa patoturvallisuusoppaassa: kohdassa
3.1.3 "Tekniset turvallisuusvaatimukset" esitettyjä ohjeita soveltuvin osin.
Luokittelemattomaan patoon sovelletaan, mitä patoturvallisuuslain 15 §:ssä
säädetään padon kunnossapidosta, 16 §:ssä padon käytöstä, 24 §:ssä onnettomuuksien ehkäisemisestä ja 6 luvussa näiden säännösten valvonnasta.
Padon rakenteen vakavuuden sekä rakenneosien toiminnan ja mitoituksen
on oltava riittäviä varmistamaan padon turvallisuus kaikissa olosuhteissa. Pato- ja allasrakenteet tulee rakentaa kantavalle maapohjalle, jotta sortumavaara padoille ja penkereille minimoidaan. Patojen ja muiden rakenteiden pohjatutkimuksilla tulee varmistaa pohjan riittävä tiiveys ja kantavuus tai tarvittava
käsittelytapa, jolla varmistetaan riittävä kantavuus. Pohjatutkimuksilla varmistetaan myös materiaalien riittävyys ja geotekniset ominaisuudet.
Nyt esitetyt yleissuunnitelmatasoiset suunnitelmat on täydennettävä rakennussuunnitelmatasoisiksi. Rakennussuunnitelmat ja työselitykset on toimitettava patoturvallisuusviranomaiselle hyvissä ajoin ennen rakennustöiden
käynnistämistä. Ennen patojen käyttöön ottoa ja mahdollista luokittelua on
padoille laadittava patoturvallisuuslaissa esitetyt asiakirjat. Lausunto 4 (4)

72
KAIELY/285/2018 25.07.2018 Syväjärven ja Heinäjärven patojen hydrologia
ja louhoksen kokonaisvesitase on esitettävä selkeästi.
4) Kaustisen kunnan ympäristölautakunta lausuu hakemuksesta seuraavasti: Louhosalueen valuma-alueen vedet johdetaan ojituksin ja pumppauksin Ruohojärvenojaan. GTK:n arvion mukaan pumpataan louhosalueelta sade-, kallio- ja hulevettä keskimäärin 54,5 m3/h (tämä tieto Perhonjoen neuvottelukunnan vuosikokouksessa 5.6.2018 pidetystä Keliber Oy:n esityksestä,
hakemuksessa mainittu 48 m3/h). Ruohojärvenoja on nykyisillään vähävetinen, ja 1 308 m3 :n vuorokautinen vedenlisäys on merkittävä. Miten estetään
Ruohojärvenojan huomattavan vedenlisäyksen aiheuttama eroosio? Vaikutukset alapuolisiin vesistöihin ovat myös suuremmat kuin on arvioitu. Miten
ojituksia muutetaan, jos louhosalue laajenee? Ja, onko vaikutukset alapuolisiin vesistöihin huomioitu riittävästi? Syvä- ja Heinäjärven kuivatus vaikuttaa
myös alapuolisiin vesistöihin. Miten estetään mahdolliset eroosiot ja liettymiset Syvä- ja Heinävesistä pumpattavista vesistä?
Louhoksilta pumpattavat vedet sisältävät myös hienoainesta, joka osaltaan
saattaa aiheuttaa purkuvesistöjen latvaosissa liettymistä. Miten estetään
mahdollinen liettyminen? Lisäksi on esitetty louhosalueelta tulevien vesien
käsittelyä esiselkeytys- ja laskeutumisaltaissa, sekä kasvillisuuskentän kautta. Näiden mitoituksessa tulee olla huolellinen. Ympäristölautakunta kyseenalaistaa kasvillisuuskentän kykyä sitoa raskasmetallia ja muita haitta-aineita
riittävästi. Raudan ja raskasmetallien poistoa alueelta poistuvista vesistä tulee tehostaa. Hakemuksessa on esitetty, ettei varastointialueilta, sivukivialueilta ja kiisuille varatuilta alueilta tulevia suotovesiä käsitellä kuin esiselkeytys- ja laskeutumisaltaiden kautta. Keliber Oy:n on huomioitava myös se, ettei näiltä alueilta haihdunta ole riittävää. Alueella tulee olla tila varastoida käsittelemättömät vedet, ja johtaa kaikki alueelta tulevat vedet asianmukaisesti
tarpeen tullen myös kemikaloiden.
Arvio typpikuormituksesta on 15 t/a eli 36 mg/l. WA-selostuksen mukaan typpikuormitus voi olla purkuvesistöissä jopa myrkyllisellä tasolla. Kaustisen
kunnan ympäristölautakunta esittää, että typpikuormitusta on saatava alas.
Kaikki purkujoet (Perhonjoki, Ullavanjoki ja Köyhäjoki) ovat taimenjokia. Taimenet ovat herkkiä typpikuormitukselle. Lisäksi lautakunta muistuttaa siitä,
että Köyhäjoki kunnostettiin muutamia vuosia sitten ja kunnostuksen jälkeiset
tulokset alkavat olla hyviä. Typpikuormituksesta puhuttaessa mainitaan, että
kyseessä on virtaamavesistöjä, ja on arvioitu, ettei typpikuormituksesta ole
suuria vaikutuksia. Vaikutukset eivät välttämättä virtaamavesistöissä näy,
mutta typpikuormitukset näkyvät hyvin todennäköisesti Ullavanjärvessä, Kuhalammessa, lsojärvessä ja muissa Köyhäjoen/Perhonjoen alapuolisissa järvialueissa. Järvialueen järvet ovat jo tällä hetkellä matalia ja reheviä, lisäravinne typpikuormituksen muodossa saattaa aiheuttaa näissä järvissä suuria
ongelmia. Se, että toiminta on lyhytaikaista ei ole peruste sille, ettei typpikuormitusta tarvitse vähentää. Kaustisen kunnan ympäristölautakunta painottaa vesienkäsittelyjärjestelmien parantamista. Kaikki louhosalueiden purkuvesistöihin kuuluvat joet ovat taimenjokia, jotka eivät kestä esim. typpikuormituksen lisäystä. Lisäksi, joissa esiintyy myös rapukantoja, ja jokiin on tehty
rapuistutuksia. Onko rapukantaselvityksiä tehty? Ravut ovat huomattavasti
herkempiä typpi- ja fosforikuormitusmuutoksiin sekä muihin haittaainekuormituksiin kuin esim. taimen.
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Arseenia löytyy luontaisesti kohonneina taustapitoisuuksina alueelta, arseenia ei esiinny purkuvesistöjen alueilla luontaisesti kohonneina pitoisuuksina.
Arseenipitoisuudet tulee tarkkailla purkuvesistä.
Hakemuksessa ei ole esitetty, miten ja mihin suuntaan louhostoiminta tulevaisuudessa laajenee. Alueella on todettu olevan paljon malmia, joten mahdolliset laajentamissuunnat tulee huomioida myös luvassa.
Liikenne kantatiellä 63 on nykyhetkellä 2362 ajoneuvoa/vuorokausi, josta 256
on raskasta ajoneuvoa. Keliber Oy arvioi, että raskasliikenne lisääntyy 162
kuormaa vuorokaudessa kiisuliuskeajoineen. Tämä liikennelisäys olisi klo 722 välisenä aikana. Tämä on noin 7 % lisäys kokonaisliikennemääriin, ja peräti 63 % raskasajoneuvolisäys. Liikennemääriin ei ole huomioitu työmatkaliikennettä ja muuta liikennettä louhosalueille (tavarantoimitus ym). Myös muun
sivukiven vieminen louhosalueelta muualle, kuten esim. Kokkolan Satamaan,
ei ole huomioitu liikennemääriä arvioidessa. Liikennemäärät kasvavat tästä
huomattavasti, mikäli myös muut sivukivet viedään louhosalueelta pois. Ympäristölautakunta huomauttaa, että raskasliikenne kasvaa keskustan läpi
huomattavasti kiisuliuskeen ja mahdollisesti muun sivukiven kuljetusten myötä.
Melupäästöt muodostuvat Keliberin osalta liikenteestä, murskauksesta ja räjäytyksestä. Miten huomioidaan pesintäkaudet ym. rauhoitetut ajat esim. räjäytysten suhteen? Suhteellisen lähellä louhosaluetta esiintyy uhanalaisia
eläimiä, joita ei tulisi häiritä pesintäaikana. Lisäksi tulee huomioida myös
mahdolliset maata pitkin kulkeva ääni turkistarha-alueille. Turkistarha-alueilla
on melurauhoitus 15.4. - 30.6. välisenä aikana. Huomioitavaa on, että turkiseläintarhaus on yksi Kaustisen kunnan pääelinkeinoista.
5) Kaustisen kunta, kunnanhallitus yhtyy lausunnossaan Kaustisen kunnan ympäristölautakunnan lausuntoon ja lausuu lisäksi seuraavaa: Kunnan
uudehkot asuinalueet Oosinharjulla ja Uutelassa, Uutelassa myös kaavoitusvaiheessa oleva laajennusalue sijaitsevat 1,5-2 km etäisyydellä kaivoksesta.
Asuinalueiden ympäristömaastossa on myös kuntalaisten lähiliikunta-alueita.
Kaivostoiminnan aloituksesta aiheutuvat raskasliikenteen määrän kasvu ja
melun lisääntyminen tulee arvioida Kaustisen kunnan lähiasuntoalueiden ja
keskustan osalta tarkemmin. Liikennemelu on arvioitu ainoastaan Kalaveden
tuotantolaitoksen osalta. Mikäli kiisuliuskeita ja sivukiveä viedään esim. Kokkolaan, kaikki tämä liikenne suuntautuu kuntakeskuksen läpi. Lisäksi louhostoiminnan vaikutuksia sienestykseen ja marjastukseen ei ole arvioitu tarpeeksi.
6) Kokkolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta esittää lausuntonaan seuraavaa:
A) Vesilain mukaisen luvan, eli Syväjärven ja Heinäjärven määräaikaisen tyhjentämisen osalta todetaan, että vesilain mukaiset edellytykset luvan myöntämiselle täyttyvät, kun alla olevat toimintaa koskevat ehdot huomioidaan.
B) Syväjärven kaivostoiminnan osalta todetaan, että ympäristönsuojelulain
mukaisen luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät, kun aiheutuvia haittavai-
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kutuksia pyritään vähentämään parhaan käyttökelpoisen tekniikan avulla.
Kaivostoiminta, siihen liittyvä rakentaminen, malmin ja sivukiven varastointi ja
liikennöinti on suunniteltava ja toteutettava siten, ettei aiheuteta tarpeettomasti häiritsevää melua ja tärinää tai pölyhaittaa. Mikäli toiminnassa ilmenee
ennalta arvaamattomia haittavaikutuksia, tulee niiden vähentämiseen ja vahingon torjumiseen ryhtyä välittömästi. Kaivosmineraalit tulee pyrkiä hyödyntämään niin pitkälle kuin se taloudellisesti ja teknisesti on mahdollista. Toiminta tulee pyrkiä järjestämään siten, että myöskään esiintymän mahdollista
tulevaa käyttöä tai louhimistyötä ei vaaranneta tai vaikeuteta.
Toimintaa koskevat ehdot:
1) Kaivoksella tapahtuvien räjäytysten osalta tulee noudattaa seuraavia toiminnallisia periaatteita. Räjäytykset tulee tehdä päivittäin tai viikoittain tiettynä ajankohtana esim. puolen tunnin aikaikkunassa, koska meluhaitan ennakoitavuus tekee sen häiritsevyydestä merkittävästi pienempää. Räjäytyksiä
ennakoivalla äänimerkillä voidaan myös vähentää räjäytysmelun häiritsevyyttä. Räjäytystoimintaa varten tulee luoda ennakoiva tiedotusjärjestelmä, jossa
lähimpien asuintalo- ja loma kiinteistöjen omistajille tiedotetaan tulevasta räjäytyksestä esim. tekstiviestillä.
2) Toiminnassa jatkuvampaa melua aiheuttavissa työvaiheissa tulee varautua melun haittavaikutuksiin käytettävissä olevin keinoin ja ottaa käyttöön tarvittavat meluntorjuntatoimenpiteet. Tällaisia jatkuvampaa melua aiheuttavia
työvaiheita ovat mm. tuotantoporaus, louheen murskaus, ylisuurien kivien rikotus sekä lastaus- ja kippaustoiminta ja raskaiden työkoneiden liikennöinti.
3) Toiminnanharjoittajan teettämä selvitys kaivostoiminnan pölypäästöistä on
varsin kattava. Kaivostoiminnan pölyntorjunta tulee tehdä parhaalla taloudellisesti käyttökelpoisella tekniikalla. Tämä tulee huomioida erityisesti tuotantokenttien poraamisessa, räjäytyksissä, murskauksessa, seulonnassa sekä
avolouhoksen liikennöinnissä. Pölyhaittoja tulee tarvittaessa vähentää räjäytysteknisin keinoin (täkkäys, kannen paksuus, panostuksen muuttaminen sekä rakolinjat), rikotus-, murskaus- ja seulontalaitteiden koteloinnein ja kastelulla.
4) Louhosalueelta Ullavanjokeen johdettavien jäte- ja hulevesien typpipitoisuuden enimmäismäärälle on syytä määrätä raja-arvo, joka tulee Vesiensuojelun tavoiteohjelman tavoitetta Ullavanjoen hyvän ekologisen ja kemiallisen
tilan saavuttamiseksi tavoiteaikataulussa.
5) Mikäli toiminnan aikana havaitaan, että avolouhokseen kertyvän ja sieltä
pois johdettavan veden haittavaikutukset (esim. samentuminen, haitta-aineet)
alapuolisiin vesistöihin ovat suuremmat kuin ennakolta on arvioitu, tulee toiminnanharjoittajan ottaa käyttöön selkeytysaltaiden ja pintavalutuskentän lisäksi tarvittava tekniikka haittojen vähentämiseksi.
6) Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä sivukivialueilta tulevien haitallisten
metallipäästöjen määrästä ja varautua haittojen vähentämiseen parhaalla taloudellisesti käyttökelpoisella tekniikalla.
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Tarkkailua koskevat ehdot:
1) Kaivostoiminnan vaikutuksia ilmanlaatuun tulee tarkkailla. Pölyn haitallisten vaikutusten vähentämiseksi tehtyjen toimenpiteiden riittävyys on tarvittaessa selvitettävä mittauksin tai muilla luotettavilla tavoilla. Lupamääräyksellä
hakija tulee velvoittaa osallistumaan Kokkolan seudun alueelliseen ilmanlaadun yhteistarkkailuohjelmaan sekä ilmanlaadun tarkkailun, että bioindikaattoriselvitysten osalta.
2) Kaivostoiminnan vaikutuksia alapuolisten purojen, Ullavanjoen ja Perhonjoen vedenlaatuun sekä Ullavanjoen kalastoon ja erityisesti taimenen kutualueisiin tulee tarkkailla hyväksyttävän tarkkailuohjelman puitteissa. Haittaaineiden osalta on syytä määrätä seurantaohjelmaan toiminnan alussa laajempi analyysivalikoima, jota tarvittaessa voidaan joko laajentaa tai supistaa.
Hakija tulee velvoittaa osallistumaan Perhonjoen yhteistarkkailuun.
3) Kaivostoiminnan (melu, pöly) vaikutuksia Vionnevan Natura 2000 alueeseen ja siellä esiintyviin luontotyyppeihin sekä erityisesti suojeltavien lajien ja lintudirektiivin liitteen 1 lajien esiintymiseen tulee tarkkailla ELYkeskuksen hyväksymällä tavalla. Hakijan esittämien ja toteuttamien kompensoivien toimenpiteiden vaikutusten tarkkailu kyseisiin lajeihin tulee sisällyttää
tarkkailuohjelmaan.
7) Kokkolan kaupunki (kaupunginhallitus) on kokouksessaan päättänyt
yhtyä kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan lausuntoon.
8) Kruunupyyn kunnan ympäristölautakunta on lausunnossaan todennut,
että toiminta on kattavaa ja saa aikaan suuria muutoksia ympäristössä. Merkittävimmät vaikutukset koskevat vesistöjä. Hankealueen alapuolella erityisesti typpikuormitus tulee kasvamaan merkittävästi tietyissä paikoissa. Lupajaosto painottaa sen tärkeyttä, että ympäristöluvassa annetuilla lupamääräyksillä varmistetaan, että kuormitus pysyy mahdollisimman alhaisella tasolla ja että vesiensuojelurakenteet toimivat myös poikkeuksellisten sääolosuhteiden aikana.
Ullavanjoki ja järvet Perhonjoen keskiosassa ovat hankealueelta johdettavan
veden vastaanottajia. Vesistöt sijaitsevat Alavetelissä, joten lupajaosto katsoo, että vesistötarkkailujen tulokset tulee toimittaa myös Kruunupyyn kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
9) Kruunupyyn kunnanhallitus yhtyy kunnan ympäristölautakunnan lausuntoon ja painottaa erityisesti, että ympäristöluvassa annettavien lupamääräysten avulla varmistetaan, että kuormitus pidetään luparajojen sisällä ja niin alhaisella tasolla kuin mahdollista, ja että vesiensuojelurakenteet toimivat myös
poikkeuksellisten sääolosuhteiden aikana.
10) Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomaisen lausunto: Kalatalousviranomaisen näkemyksen mukaan merkittävin toiminnasta
syntyvä haitta on huomattava typpikuormitus, joka nostaa typpipitoisuuksia
alapuolisissa virtavesissä Ullavanjoki mukaan lukien merkittävästi. Kalatalousviranomaisen mielestä typpikuormituksen suuruutta ja mahdollista merkitystä vesistöjen ekologisen tilan kehityksessä on hakemuksessa aliarvioitu.
Typen pitoisuus ennen Ullavanjokea voi nousta vesieliöstölle toksiselle tasol-
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le. Ullavanjoen osalta pitoisuuksien on arvioitu nousevan keskimäärin
0,5 mg/l ja hetkellisesti selvästi tätä enemmän. Samaan aikaan typen pitoisuuslisäys on kuitenkin arvioitu pieneksi alapuolisten vesistöjen osalta, mitä
voidaan pitää kyseenalaisena. Arvioidun suuruinen pitoisuuslisäys voi aiheuttaa rehevöitymistä sekä alapuolisissa virtavesissä että Perhonjoen järviryhmässä. Rehevöityminen voi näkyä myös virtavesissä ja muuttaa virtavesien
eliöstöä, vaikkakin aineiden kertyminen on voimakkaampaa järvissä. Perinteiseen minimiravinnetarkasteluun tulee suhtautua varauksella; perustuotantoa rajoittava tekijä voi vaihdella vesistön eri osissa, eri vuodenaikoina sekä
eri vuosina. Esimerkiksi alivirtaamatilanteet voivat olla kriittisiä sekä typen että muun kuormituksen osalta ja ne tulisi esittää pitoisuuslisäysarvioissa sekä
huomioida päästöraja-arvoissa. Vanha Toroja on arvioitu nykyiselläänkin typpirajoitteiseksi, mikä osaltaan osoittaa nyt kyseessä olevien alapuolisten vesistönosien erilaisuuden ravinnesuhteissa ja ravinteiden mahdollisessa merkityksessä rehevöitymiselle. Lisäksi kalatalousviranomainen korostaa, että
suunnitellun kaivostoiminnan kuormituksen suuruuden ja vaikutusten osalta
tulee huomioida hankkeen kesto kokonaisuudessaan kaikki louhosalueet sekä parametrit huomioiden (mm. orgaaninen aines, kiintoaine, metallit, rikastamon toiminnasta syntyvä fosforikuorma). Kaivostoiminta alueella voi estää
alapuolisten vesistöjen hyvän fysikaalis-kemiallisen sekä ekologisen tilatavoitteen saavuttamisen. Kalatalousviranomaisen näkemyksen mukaan typpikuormitusta tulisi vähentää tehostetulla typenpoistolla. Tämän osalta tulisia
löytää menetelmä, jota voidaan hyödyntää kaikilla louhosalueilla.
Kuivatettavien järvien osalta tulee seurata juoksutettavan veden mahdollisesti aiheuttamaa eroosiota alapuolisissa uomissa. Mikäli eroosiota havaitaan,
tulee juoksutusta/pumppausnopeutta vähentää. Pumppauksen loppuvaiheessa tulee tarkkailla, ettei kiintoainesta pääse alapuolisiin vesistöihin. Pohjasedimentin läjitys ja läjityksestä syntyvät valumavesien osalta tulee niin
ikään varmistaa, ettei kiintoainesta pääse kulkeutumaan vesistöön.
Syväjärven louhoksen osalta on YVA-selostusvaiheessa esitetty, että toiminnasta syntyvä sivukivi saattaa sisältää happamuutta aiheuttavia mineraaleja.
Kalatalousviranomainen korostaa, että etenkin kalaston osalta hapan valuma
voi olla hyvin haitallista, minkä takia vesienkäsittelyssä tulee varautua riittäviin neutralointimenetelmiin happaman valuman synnyn ehkäisemiseksi. Syväjärven alueen pohjavesissä havaittujen poikkeuksellisen korkeiden kloridipitoisuuksien osalta tulee niin ikään varmistaa, ettei alapuolisten vesistöjen
suolaantumista pääse tapahtumaan. Kloridin ja muiden suolojen kertyminen
mm. Perhonjoen järviryhmään voi pitkällä aikavälillä muuttaa järvien vedenlaatua ja eliöstön elinolosuhteita merkittävästi ja pitkäaikaisesti.
Toiminnasta syntyvän kuormituksen minimoimiseksi kaikki vesiensuojeluratkaisut tulisi tehdä heti toiminnan alkuvaiheessa.
Hakemuksessa ja myös louhosten YVA-selostuksessa on esitetty, että louhosten kuivatusvedet vastaavat laadultaan pohjavesiä. Tämän osalta kalatalousviranomaisen mukaan tulisi esittää perustelut sille, ettei kuivanapitovesiin
päädy esimerkiksi kiintoainesta louhinnan seurauksena.
Kalatalousviranomainen on louhosten YVA-selostuksen yhteydessä lausunnossaan esittänyt, että Ullavanjoen kalaston ja taimenkannan nykytila selvite-
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tään tarkemmin ennen toiminnan aloittamista, koska kattavia kalastotietoja
joesta ei nykyisellään ole, mutta joki on potentiaalinen myös vaelluskaloille.
Kalatalousviranomainen pitää tätä edelleen perusteltuna ja esittää, että Ullavanjoen kalaston ja taimenen tila selvitetään tarkemmin ennen toiminnan
aloittamista (selvityksiä mahdollista tehdä mm. v. 2018). Koekalastuksia tulisi
tehdä lähempänä Vanha Torojan yhtymäkohtaa Ullavanjoessa, jossa karttatarkastelun perusteella on sähkökoekalastuksiin soveltuvia alueita. Nykyiset
kalastotiedot ovat vuodelta 2014, jolloin lähin kohde Vanha Torojan alapuolella on ollut Pläkkisenkoski ja yläpuolella Hyyppä, jotka molemmat sijaitsevat
yli 10 km päässä Vanha Torojan yhtymäkohdasta. Ennen toiminnan aloittamista tehtävät selvitykset toimisivat myös vertailutietoina kalataloudelliselle
tarkkailulle jatkossa.
Toiminnasta syntyvien vaikutusten tarkkailemiseksi hakijan tulee osallistua
Perhonjoen kalataloudelliseen yhteistarkkailuun. Kalataloudellinen yhteistarkkailuohjelma on hyväksytty vastikään 11.6.2018 ja tarkkailuohjelmassa
on maininta Keliber Oy:n liittämisestä tarkkailuun, mikäli kaivostoiminta alueella alkaa. Nykyistä tarkkailuohjelmaa tulee päivittää kaivostoiminnan tarkkailujen osalta sitä mukaa, kun louhokset ja rikastamo aloittavat toimintansa.
Toiminnan jälkeen syntyvän uuden järven kalaston kehitystä tulee niin ikään
tarkkailla kalatalousviranomaisen hyväksymällä tavalla. Luvanhaltijalle tulee
myös määrätä velvoite kalaistutuksiin (toimenpidevelvoite), mikäli järven kalasto ei palaudu. Mahdollisista istutuksista ja niiden ajankohdasta tulee sopia
kalatalousviranomaisen kanssa, ja asiassa tulee kuulla alueen kalatalousaluetta. Vuoden 2014 kalastoselvityksissä alapuolisten virtavesien kalasto on ollut vähäinen, minkä takia kalojen siirtyminen järveen voi olla hidasta. Kalojen
siirtymistä järveen hidastanee myös se, että alapuoliset virtavedet voivat olla
vähävetisiä louhoksen täyttymisen ajan (arvioitu kesto 5-10 vuotta). Tämän
merkitystä kalastolle ja sen palautumiselle ei ole arvioitu hakemuksessa. Lisäksi on epävarmaa, miten järven vedenlaatu soveltuu kalastolle tulevaisuudessa.
Hakijalle asetettava kalatalousmaksu tulee niin ikään sisällyttää Perhonjoen
kalatalousmaksujen käyttösuunnitelmaan.
11) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) on ilmoittanut aluehallintovirastoon sähköpostitse, ettei sillä ole lausuttavaa hakemuksesta.
12) Geologian tutkimuskeskus on vastannut aluehallintoviraston lausuntopyyntöön, että se on tehnyt Keliber Oy:n Syväjärven louhoksella tutkimuksen
kalliopohjavesitaseesta, joten GTK on jäävi antamaan asiasta lausuntoa.
13) Keski-Pohjanmaan liitto ilmoittaa lausunnossaan, että KeskiPohjanmaan litiumprovinssin YVA-menettelyä koskevassa Kaustisella pidetyssä yleisötilaisuudessa 27.3.2018 oli runsas osanotto ja tilaisuudessa ollut
avoin tiedottaminen ja vuoropuhelu eri osapuolten kesken on tärkeää. KeskiPohjanmaan litiumvarantojen hyödyntäminen akkukemikaaleiksi on ollut yksi
Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman keskeisimmistä tavoitteista yli kymmenen vuoden ajan. Tämä on näkynyt huomattavana kehittämisrahojen kohdentamisena litiumarvoketjun eri osiin. Keski-Pohjanmaan maakunnan selkeä tahto on hyödyntää alueen litiumvarannot alueen elinvoiman kohottamiseksi. Yhtä selkeä tahto on, että hyödyntäminen tapahtuu kestävällä taval-
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la. Syväjärven louhoksen toiminta-ajaksi on kaavailtu 4 vuotta. KeskiPohjanmaan liitto korostaa louhostoiminnan ajan jälkeisen ympäristövaikutusten seurannan tärkeyttä.
14) Kokkolan kaupunki Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto
(terveydensuojeluviranomainen) on ilmoittanut sähköpostitse aluehallintovirastoon, ettei se katso tarpeelliseksi lausua hakemuksesta.
Muistutukset ja mielipiteet
15) Kälviän-Ullavan yhteisten vesialueiden osakaskunta, Rödön osakaskunta, Palonkylän kalastuskunta, Vitsarin osakaskunta, Korpilahden
osakaskunta,
Kirilahden
osakaskunta,
Kaustarin
osakaskunta/kalastuskunta, Alavetelin osakaskunta ovat muistutuksessaan todenneet, että kyse on potentiaalisilta resursseiltaan huomattavasta ja aluetaloudellisesti merkityksellisestä hankkeesta, joten hankkeen resurssien tulisi näkyä myös toiminnan ympäristönsuojelullisen panostuksen määrässä ja laadussa.
Osakaskunnat pitävät hakemuksen esittämistapaa vaikeaselkoisena. Kymmeniin eri liitteisiin sekä hakemuksen täydennyksiin koottu kuvaus hankkeesta on vaikeaselkoinen. Alkuperäisen hakemuksen ja täydennyksen liitteiden
linkittyminen toisiinsa aiheuttaa sekaannusta. Lisäksi eri liitteissä, kuvissa,
taulukoissa ja teksteissä käytetään samoista asioista eri termistöä ja lukuja,
jolloin on vaikea päätellä mistä lopulta on kysymys.
a) Osakaskunnat esittävät muistutuksessaan, että aluehallintovirasto perustelisi lupapäätöksessään hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin menettelytavan laillisuuden ja sopivuuden. Osakaskunnat varaavat kaikissa tapauksissa tilaisuuden esittää tarvittaessa tarkennetun muistutuksen ELYkeskuksen YVA-päätelmän valmistuttua.
Käsiteltävänä oleva ympäristö- ja vesilupahakemus on jätetty aluehallintovirastolle 25.4.2018. Se liittyy Keliber Oy:n kaivostoiminnan kokonaisuutta käsitelleeseen YVAaan, jonka kuuleminen on loppunut liki kaksi viikkoa myöhemmin 4.5.2018 ja yhteysviranomaisen loppulausunto hankkeesta on tätä
muistutusta laadittaessa vielä valmistumatta. Ilmeisesti tällainen menettelytapa ei ole suoraan säädösten vastainen, mutta YVAssa kuultavana olleille
asianosaisille ja suurelle yleisölle menettelytapa on turhauttava. Ensisijaisesti
se jättää vaikutelman, ettei hakija kunnioita kuultavana olevia asianosaisia,
eikä ole valmis tarkastelemaan/muuttamaan hankettaan kuulemisessa kertyvän palautteen perusteella. Esimerkiksi allekirjoittaneet osakaskunnat antoivat YVA-lausuntonsa nimenomaisella tarkoituksella vaikuttaa tulevien lupahakemusten vesiensuojelulliseen sisältöön ja laatuun.
Toisaalta myös huolestuttaa, että YVAsta annettujen lausuntojen yhteenveto
sekä yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä hankkeesta voidaan jättää
pois lupahakemuksen kuulemisasiakirjoista. Näin asianosaisilla ei ole ollut
käytössään YVA:n tarkoituksena olevaa lopullista, koottua ja puolueetonta
kokonaistietoa hankkeen todennäköisistä ympäristövaikutuksista. Nähtävillä
on edelleenkin vain hakijan esittämä YVA-selostus, jota ei voida pitää puolueettomana näkemyksenä hankkeesta.
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b) Hakemuksessa olisi tullut perustella Ruohojärvien tyhjennyksenaikaista
vesiensuojelurakenteiden mitoitusta sedimenttinäytteisiin ja tyhjennysmenettelyn tarkempaan suunnitteluun pohjautuen. Näistä tulee vaatia erillinen
suunnitelma valvovan viranomaisen hyväksyttäväksi ennen tyhjennykseen
ryhtymistä.
Osakaskunnat pitävät laskeutusaltaiden virtaamamitoitusta ja sen perusteita
riittävänä varsinaiselle kaivostoiminnalle, mutta Syvä- ja Heinäjärven tyhjennyksen aikainen laskeutusaltaiden käyttötapa ja toimivuus jää epäselväksi.
Altaiden mitoitus 25 l/s tyhjennyspumppaukselle on hydraulisesti riittävä, mikäli laskeutettava sedimentti on mineraaliainesta. Ruohojärvien pohja lienee
kuitenkin pääosin orgaanisesta materiaalista koostuvaa järviliejua (kuvausta
sedimentin laadusta ei löytynyt tyhjennyssuunnitelmista), jonka laskeutukseen altaiden mitoitus jäänee vajaaksi. Järvien tyhjennys vaatii huomattavan
81 600 m3 lietemäärän eli 5400 kuorma-auton nuppikuormallisen kaivun. Orgaanisen kiintoaineen päästöriski on siten merkittävä ilman kuivatusmenettelyn huolellista suunnittelua. Itse tyhjennystekniikasta ei kuitenkaan ole hakemuspapereissa selkeää kuvausta.
Hakemuksen mukaan tyhjennyspumppauksen alkuvaiheessa laskeutusaltaat
ohitetaan kokonaan ja vasta loppuvaiheessa ”vesien ollessa kiintoainepitoisia” vedet johdetaan laskeutusaltaaseen, ”johon kuivatusvesien sisältämä
kiintoaines laskeutuu”. Hakemuksessa kuvattu järvien tyhjennys on epämääräistä ja mitoittamatonta. Miten tyhjennysveteen irtoavan pohjalietteen määrää minimoidaan ja miten kiintoainepitoisuus seurataan? Onko harkittu tyhjennysvesien jakamista mahdollisimman monelle rakennettavalle laskeutusaltaalle, jolloin orgaanisen lietteen laskeutusta voitaisiin tehostaa? Millainen on
loppuvaiheen pumppausjärjestely; kaivetaanko jonkinlainen pumppaussyvänne itse järveen vai pitääkö järvistä kaivaa loppuvaiheessa kuivatuskanava/kanavia pumppaamoon? Mikä on pintavalutuskentän mitoitus/toimivuus,
kun huomioidaan loppuvaiheen vesien lietepitoisuus ja pumppausvirtaama?
Pintavalutuskenttien mitoituksesta ei ole hakemuksessa esitetty perusteita tai
lukuarvoja. Kenttien pinta-alat ovat hakemuksen liitteen layout -kuvan mukaan 4,2 ha ja 1,1 ha (WL1 (PVK1?) ja WL2 (PVK2?)). Layoutista mitattuna
WL1 on pinta-alaltaan 3,7 ha (pengerten väli jako-ojasta keruuojaan), joten
kenttien kokonaispinta-ala on 4,8 ha. Pintavalutuskenttien koko on riittävä
varsinaisen louhimisen ajalle, jos katsotaan turvetuotannolle laadittujen ohjeellisten mitoitusarvojen pätevän myös kaivosvesille. Tulevien kenttien laadusta ei ole löydettävissä selvitystä. Suunnitelman mukaan Ruohojärvien tyhjennysvedet 25‒50 l/s ohjattaisiin tarvittaessa pintavalutuskentälle 1 (ilmeisesti sama kuin WL1). Tälle virtaamalle WL1 on pinta-alaltaan 25‒50 % ohjeellisesta mitoituksesta. Mikäli tyhjennysvedet sisältävät runsaasti laskeutusaltaaseen pidättymätöntä orgaanista pohjalietettä, on riskinä kentän tukkeutuminen ja toimimattomuus itse louhinta-aikana.
c) Lupamääräyksissä tulisi kieltää helposti veteen liukenevien ja typpikuormitusriskiä kasvattavien räjähteiden kuten ANFO:n käyttö ja määrätä käytettäväksi heikkoliukoisempia emulsioräjähteitä.
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d) Lupaviranomaisen tulisi muun muassa muiden kaivostoimijoiden lupapäätöksiä tutkimalla harkita, voidaanko hakijalta edellyttää jotain tehokkaampaa
typen puhdistusmenetelmää kuin esitetty pintavalutuskenttä.
Osakaskunnat pitävät Keliberin kokonaishankkeesta aiheutuvaa typpikuormitusta merkittävänä haittana Ullavanjoelle ja -järvelle.
Hakemuksen liitteessä 17 A1 kuvatussa typpikuormituksen vesistövaikutusarviossa käytetyn GoldSim-ohjelman lähtötiedoissa on joitakin epätarkkuuksia. Käytettyä virtaamatietoa ei ole hakemuksesta tarkistettavissa, mutta typpikuormituksen lähtöarvoissa sanotaan käytetyn veden keskiarvopitoisuutta
36 mg/l ja louhosalueelta johdettavan veden määränä 47 m3/h. Nämä luvut
eivät täsmää minään yhdistelminä kyseisen liitteen taulukossa 1 esitettyihin
virtaamiin tai taulukossa 2 esitettyihin N-pitoisuuksiin. Näin ollen mallinnuksen tuloksiin tulee suhtautua likiarvoisesti.
Mallinnuksen perusteella Syväjärven louhostoiminnan on hakemuksessa arvioitu nostavan Ullavanjoen typpipitoisuuden keskiarvoisesti noin 1,5kertaiseksi ja suurimmillaan hieman yli 2-kertaiseksi nykytilanteeseen eli pitoisuus nousisi keskimäärin 1 mg/l arvosta noin 1,5-2,0 mg/l välille. Mallinnuksen perusteella on esitetty, että ”typpipitoisuus ei toiminnan aikana ylitä
typen toksista pitoisuutta 3,1 mg/l”. Emme tiedä mistä tämä pitoisuusraja on
otettu, mutta jos se pitäisi paikkansa, olisi typpipitoisuus selvästi toksinen sekä pintavalutuskentällä että Ruohojärvenojassa. Ruohojärvenojan (ja pintavalutuskentän) typpipitoisuudet on esitetty hakemuksessa puolivuotiskeskiarvoina ja saatu tasoksi noin 10 mg/l. Käytännössä alivirtaamakausina pitoisuushuiput tulevat olemaan likimain samat kuin louhoksesta pumpattavassa
vedessä eli karkeasti 30 mg/l. Koska pääosa louhoksesta pumpattavan veden typestä lienee vielä ammonium- tai nitraattityppenä, ovat pitoisuudet erittäin korkeita luonnonvesien pitoisuuksiin nähden.
Osakaskunnat epäilevätkin, että biologiseen toimintaan perustuva pintavalutuskenttä ei lähtökohtaisesti sovellu näin väkevien vesien käsittelyyn. Sekä
tämän yksittäisen kaivoshankkeen että koko hankekokonaisuuden typpikuormitus on merkittävää ja muistuttajat olisivat toivoneet hakijan esittävän
hakemuksessaan konkreettisia keinoja sen alentamiseen.
e) Kuivattamiseen liittyvä tarkempi kiintoainepitoisuuden tarkkailusuunnitelma
tulisi esittää valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi muistuttajien vaatimuksessa b) esittämän kuivatussuunnitelman yhteydessä. Mikäli tarkempaa kuivatussuunnitelmaa ja seurantaesitystä ei edellytetä, tulee edellyttää automaattista virtaaman ja sameuden mittausta. Muun muassa TASO-hankkeen
yhteydessä on antureilla mitatun sameuden todettu korreloivan varsin hyvin
orgaanisen kiintoaineen määrään vedessä. Lupamääräyksissä tulee antaa
selkeät kiitoaineen/sameuden raja-arvot, menettelytapa raja-arvojen jatkuvalle seurannalle sekä toimintamääräykset raja-arvojen ylittyessä.
Kuivattamisen yhteydessä on merkittävä kiintoainekuormituksen riski. Pohjaliete on todennäköisesti myös hapetonta ja siten alapuoliseen vesistöön kohdistuu myös hapettomuusriski. Tämän vuoksi tarkkailun tulisi olla varsinkin
pumppauksen loppupuolella jatkuvaa ja sellaista, jolla liiallisiin kiintoainepitoisuuksiin voidaan puuttua välittömästi. Noin 1,5 kk kestävän kuivatuksen ai-
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kana kahdesti otettavat vesinäytteet eivät ole riittävää tarkkailua. Loppupuoliskolla otettavan yhden näytteen tulosten valmistuminen saattaa kestää parikin viikkoa, jolloin suuresta lukemasta huolimatta asiaan ei ehditä reagoimaan. On todennäköistä, että järvien tyhjennyksenaikainen purkuveden kiintoainepitoisuus tulee ylittämään hakijan päästöraja-arvoksi esittämän 20 mg/l
moninkertaisesti ilman nyt esitettyä tarkempaa suunnittelua.
f) Lupamääräyksissä tulisi edellyttää kaivosalueelta lähtevälle vedelle automaattista seurantaa. Seurattavia parametreja tulisi olla ainakin virtaama,
sähkönjohtavuus (suolat), happamuus, sameus sekä typpi (nitraatti, ammonium). Lukemat tulisi mitata kerran tunnissa ja tulokset linkittää yleisölle
avoimelle nettisivulle. Kaikille kemiallisille suureille tulisi määrätä hälytysrajaarvo ja menettelytavat rajan ylittyessä.
Osakaskunnat pitävät esitettyä pintavesien tarkkailupisteiden määrää riittävänä, mutta tarkkailurytmiä liian harvana. Päästöraja-arvot ja tarkkailun tulokset on esitetty laskettavan puolivuotiskeskiarvoina, jolloin laskentavälin
lopputulos perustuisi vain kahteen näytteeseen. Periaatteessa kahdesta
näytteestä ei edes voida laskea tilastollista keskiarvoa. Mikäli seuranta perustuu vain jaksottaisiin vesinäytteisiin, tulisi hankkeen kuormitusriskit huomioiden tarkkailurytmin olla vähintään kerran kuukaudessa. Järkevämpi ja hyödyllisempi tarkkailumenetelmä olisi kuitenkin esitetyn harvan tarkkailuvälin
täydentäminen louhosalueelta lähtevän veden automaattisella seurannalla.
Louhinta-aikana varsinkin lähtevän veden typpipitoisuus voi vaihdella huomattavasti louhinta-ajan sääolosuhteiden (sateisuus, panostusreikien kosteus) seurauksena. YVAn mukaan Syväjärven louhosalueen kallioperässä
65‒125 metrin syvyydessä havaittiin myös korkeita pohjaveden kloridipitoisuuksia. Korkein havaittu arvo tuossa vyöhykkeessä oli 1800 mg/l. Edelleen
todettiin, että "mikäli Syväjärven louhoksen kuivatusvesissä esiintyy korkeita
kloridipitoisuuksia, voi louhostoimintaan liittyä alapuolisten vesistöjen suolaantumisriski". Myös kloridipitoisuuden jatkuvaan seurantaan tulisi kiinnittää
huomiota jatkuvatoimisella (sähkönjohtavuuden) mittaamisella. Syväjärven
kiisuliuskeen aiheuttaman happamuusriskin seuranta olisi niin ikään luotettavinta toteuttaa jatkuvatoimisella mittauksella.
Jatkuvatoimisen mittauksen kustannus ei ole merkittävä lisä Keliberin hankekokonaisuudessa, koska samaa mittauskalustoa voidaan käyttää useilla louhoksilla näiden peräkkäisinä toimintavuosina. Samalla voitaneen vähentää
tarvetta muun seurannan tiheydelle ja määrälle.
g) Osakaskunnat esittävät, että lupamääräyksiin liitetään velvoite
8 000 euron vuotuisen kalatalousmaksun suorittamisesta alueen kalatalousviranomaiselle käytettäväksi Ullavanjärven ja sen alapuolisen Perhonjoen
vesistön kalataloudelliseen kunnostukseen ja kehittämiseen. Vaihtoehtoisesti
hakijan tulee esittää kalatalousviranomaisen ja alueen osakaskuntien hyväksyttäväksi arvoltaan vastaava suunnitelma hakijan vuosittain suorittamaksi
kalataloudelliseksi kompensaatioksi.
16) Ullavan kalastusseura ry muistuttaa seuraavista asioista:
- On varmistettava typenpoisto myös talvella käyttämällä kemiallisia ja fysikaalisia toimenpiteitä.
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On huomioitava eri kaivosalueiden yhteisvaikutus vesistöihin.
Outoveden ja Rapasaaren vedet on johdettava Köyhäjoen kautta Perhonjokeen, jolloin on kaksi purkupistettä (ympäristövaikutusten arvio VE 3
pois lukien Läntän kaivos Lähdeojan kautta Ullavanjärveen).
Laskeutusaltaiden mitoitus, pintavalutuskentän paikka ja kasvillisuuden
kyky sitoa typpeä, arseenia ja muita raskasmetalleja on kyseenalainen.
Ruohojärven kuivattamisen pumppausvedet on käsiteltävä laskeutusaltaiden ja pintavalutuskenttien kautta.
Sivukivi- ym. varastoalueiden vesienkäsittely laskeutusaltaiden ja pintavalutuskenttien kautta ja sivukivikasojen kattaminen toiminnan päättyessä.
Raudan, raskasmetallien ja muiden haitta-aineiden poistoon kaivosvesistä on kiinnitettävä huomiota.
Kloridipitoisten vesien käsittely ja puhdistaminen, raja-arvon määrittäminen päästöille.
Raja-arvojen määrittäminen typelle, kiintoaineelle, humukselle, arseenille
ja muille myrkyllisille aineille.
Kaivosyhtiö on velvoitettava vähentämään Ullavanjoen ja Ruohojärvenojan ravinnekuormitusta parhailla mahdollisilla keinoilla.
Määrättävä kalatalousmaksu koko louhinta-ajalta sulkemiseen ja seuranta-ajan päättymiseen saakka sekä puhdistamaan vesiä myös kaivoksen
sulkemisen jälkeen noin 10-15 vuotta jolloin päästöt ovat riittävän pieniä.
Kalatalousmaksun määrä 5000 euroa/vuosi.
Päästöjen ja vesistöjen seuranta on toteutettava kuukausitasolla ja lupaehtojen ylityksiin on reagoitava viipymättä.
Määrättävä riittävät vakuudet mahdollisten ympäristöongelmien varalta
sekä sulkemis- ja jälkihoitotöitä varten.

17) Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry on muistutuksessaan todennut, että Heinäjärvi ja Syväjärvi ovat pieniä erämaisia järviä, joiden virkistyskäyttömerkitys lienee melko vähäinen, mutta järvillä on tärkeä
merkitys vähäjärvisellä alueella. Järvet ovat hyvin luonnontilaisia, rakentamattomia ja niiden ranta-alueet ovat pääosin erilaisia luhtia. Nämä järvet ovat
luonnonsuojelullisesti merkittäviä luonnontilaisuutensa ansiosta ja tärkeä osa
alueen luontoympäristöä. Syrjäinen ja asumaton seutu saa kuitenkin luontoon monimuotoisia piirteitä pienten erämaajärvien ansiosta.
Järven ympäristöstä tehdyt luontoselvitykset eivät tuo ilmi selvästi esim. jättiläisukeltajiin kohdentunutta selvitystä tehdyksi lainkaan. Samoin lepakkoselvitykset on mainittu, mutta niiden tuloksia ei ole esitetty hakemuksissa riittävällä tavalla.
Heinä- ja Syväjärven kuivattaminen väliaikaisesti antaa virheellisen mielikuvan. Kyseessä on järvien kuivattaminen määräajaksi, jonka jälkeen muodostuu uusi, osin täysin keinotekoinen vesialue. Mikäli veden täyttyminen altaaseen kestää vuosien ajan, voidaan olla kriittisiä tulevan vesialueen vedenlaatuun ja vaihtuvuuteen. Valuma-alue on hyvin pieni eikä veden laadusta ole
täyttä varmuutta, johtuen kallioperän laadusta ja veden hitaasta vaihtuvuudesta. Syvä ja jyrkkäreunainen louhos on myös turvallisuudeltaan heikko
mahdollista virkistyskäyttöä ajatellen, eikä aluetta voida pitää enää vain kuivattuina ja palautettuina järvinä.
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Louhosalueella olevan pohjaveden kloridipitoisuus oli huomattavan korkea.
Epäselväksi jää, miten kloridipitoinen vesi toimii louhoksessa ja alapuolisessa
vesistössä. Tätä kloridiin liittyvää aihetta on käsitelty liian pintapuolisesti selvityksissä. Kloridin määrä saattaa vaikeuttaa mm. pintavalutusalueen puhdistustehoa tai muulla tavoin edistää haitallisten aineiden kulkeutumista alapuolisiin vesiin lisäämällä esim. haitallisten aineiden liukoisuutta tai aiheuttaa
muita kemiallisia reaktioita. Kloridipitoisuuden ollessa suuri, jo pelkkä kloridipitoinen valumavesi alentaa alueelta poistuvaa vedenlaatua. Kloridipitoisuus,
suurimmillaan jopa 1,8 g/l on hyvin suolapitoista vettä.
Louhos tulee kuormittamaan alapuolisia pieniä vesistöjä sekä pääuomaa erittäin voimakkaasti etenkin typpikuormituksellaan. Räjähdysaineesta peräisin
olevan typpi ei poistu riittävässä määrin pintavalutuskentillä. Vastaanottavat
vesistöt ovat pieniä eikä mm. Ullavanjoki - tai Perhonjoki ole siinä tilassa, että
lisäkuormitusta voitaisiin jokeen sallia. Vaikka typpi ei alueen vesistöissä olekaan todennäköisesti minimitekijä, on ylimääräisellä typellä kuitenkin haittavaikutuksia. Etenkin haittavaikutukset tulevat näkyviin keski- ja alivirtaamaaikana, kun kaivosvesien suhteellinen osuus virtaamassa kasvaa.
Louhittavasta kohteesta huolimatta kuormitus tulee kohdistumaan lähes koko
toiminta-ajan Ullavanjokeen ja Perhojokeen jatkuen peräkkäin useiden louhosten vaikutusalueilta vuosikymmenten ajan. Loppuun kaivettujen louhosten
toimintaa ei voida katsoa merkityksettömäksi alueen vesistöjen tilan osalta.
Kuormitusta voi tulla vuosikymmenten pituisia jaksoja, riippuen mm. sivukiven ja kallioperän laadusta. Siten siis hankkeen edetessä vesistöjä kuormittavia alueita tulee koko ajan lisää vaikka ottotoiminta olisi päättynyt. Tämä on
yksi syy, miksi kaikki louhokset olisi tullut luvittaa kerralla kokonaiskuormituksen havainnollistamiseksi. Hakemuksessa on vain vähän mainintoja louhosten kuormituksesta ympäristöön kaivuutoiminnan jälkeen, vaikka se ajanjakso on paljon käyttöaikaa pidempi.
Syväjärven hankkeessa on ilmoitettu kallioperässä olevan happoa muodostavaa kiilleliusketta noin 6 %. Miten luotettavia selvitykset ovat, että määrä
tiedetään jo varmuudella? Happoa muodostavat kivilajit ovat hankalimpia
mm. sivukivialueella. Tullaanko nämä mahdolliset happoa muodostavat kivijakeet suojaamaan jotenkin?
"Kiisuliuskeiden arseeni-, koboltti-, kromi-, kupari-, nikkeli- ja vanadiinipitoisuus ylittää PIMA-asetuksen kynnysarvon, mutta minkään metallin kokonaispitoisuus ei ylitä PIMA-asetuksen ohjearvoja." Kallioperästä esitettyjen alkuaine- ja pitoisuusmäärien osalta voidaan esittää jonkinasteista huolestuneisuutta suunnitelmasta. Metallien, etenkin raskasmetallien pitoisuudet sivukivimassasta aiheuttaa huolta. Vaikka isoa osaa alueesta ei pidetä happoa
tuottavina alueina, huolettaa alueen happamoituminen kokonaisuudessaan.
GTK on tutkinut, että alueella ei esiinny happamia sulfaattimaita, mutta kuitenkin jo muutaman viikon liuotuskokeella kiviainesten pH laski noin pH 4 tuntumaan, joka häiritsee kaikkea makean veden ekologiaa. Miten laajasti
louhosalueen pH alenee ja minkälaisia vaikutuksia sillä on alapuolisiin vesiin?
Kaivoshankkeita tulisi arvioida enemmän yhteisvaikutusten osalta, koska ainakin Outoveden osalta siihen tuleva haitallinen melupäästö ulottuu myös
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Syväjärven alueelta. Outoveteen kohdentuva meluaika tulee olemaan pitkä,
koska sitä aluetta haittaa kahden ei kaivoshankkeen melupäästö. Tosin Outoveteen Syväjärven hankkeesta kohdentuva meluarvo ei ole läheskään niin
suuri kuin Outoveden hankkeessa.
Koska hanke on uusi ja erilainen, syntyy helposti vastustusta. Syynä tähän
on toiminnan laajat epävarmuustekijät. Toimintaa kohtaan piirin epävarmuudet kohdentuvat Syväjärven hankkeessa sekä muissakin osahankkeissa seuraavasti:
- Hankkeen kokonaisvaikutukset ovat hankalia esittää useaan osaan pilkottujen hankkeiden takia. Kokonaisuus jää näkemättä hyötyineen ja haittoineen.
- Pääasiallisesti kuormitusriskeistä suuria vaikutuksia pelätään yläosan virtavesiin louhosten typpikuormituksesta sekä huomattavia vaikutuksia Kalaveden rikastamosta fosforikuormituksen osalta.
- Kallioperästä riippuen on riski happoa tuottaviin valumavesiin, jotka aiheuttavat hankaluuksia niin louhosalueella kuin sivukivialueille sekä alapuolisissa vesissä.
- Haitallisten metallien ja raskasmetallien pääsy vesistöihin on iso huolenaihe jokaisella louhosalueella kuin myös rikastamolla.
Hakijan kuuleminen ja vastine
1) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausuntoon hakija vastaa, että Ruohojärvien kuivatuksen vaikutukset Ruohojärvenojaan on arvioitu lupahakemuksessa. Huomioiden Ruohojärvenojan ylivirtaama ja arvioitu virtaama kuivattamisen aikana, ei vettymishaittoja arvioida aiheutuvan. Mikäli
Ruohojärvien kuivattamisen aikana Ruohojärvenojan luontainen virtaama
on arvioitua suurempaa, voidaan kuivatusvesien pumppausnopeutta tarvittaessa säätää pienemmäksi. Huomioiden edellä esitetyn ja Ruohojärvien kuivatuksen lyhytaikaisuuden sekä arvioitujen vaikutusten vähäisyyden, ei Ruohojärvenojan pituus- ja poikkileikkauspiirrosten laatimista katsota tarpeelliseksi.
Syväjärven kuivatusvesien johtaminen kuivatusojaan tyhjennyksen alkuvaiheessa ei ole perusteltua, sillä vedet ovat järvivettä ja kulkeutuisivat
myös luontaisesti Ruohojärvenojaan. Syväjärven kuivatusvedet johdetaan
kuivatuksen alkuvaiheessa suoraan Ruohojärvenojaan, koska johdettavien vesien ei arvioida olevan kiintoainespitoisia eikä niitä sen vuoksi ole
tarpeen johtaa Ruohojärvenojaan rakennettavan kuivatusojan ja laskeutusaltaan kautta.
Suunnitelmissa on esitetty Syväjärven kuivatusvesien johtaminen kuivatuksen loppuvaiheessa laskeutusaltaan DP1 kautta. Altaan DP1 mitat
ovat 56 m x 12 m x 1,5 m. Toisen laskeutusaltaan rakentaminen kuivatusojan alaosalle ei ole perusteltua. Uuden ojalinjan rakentamisesta ei
voida arvioida aiheutuvan alapuoliselle vesistölle haitallisessa määrin
kiintoainekuormitusta.
Lausunnossa ei ole esitetty perusteita kuivatusvesien johtamiselle pintavalutuskentän kautta. Syväjärven ja Heinäjärven kuivatusvedet eivät en-
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nakkotarkkailutulosten perusteella sisällä haitta-aineita tai kiintoainesta,
jotka tulisi käsitellä pintavalutuskentällä. Pintavalutuskenttä rakennetaan
vähentämään toiminnan aikana muodostuvien louhosvesien kuormitusta
alapuoliseen vesistöön. Hakemuksessa esitetyn mukaisesti osa Ruohojärvien kuivatusvesistä johdetaan pintavalutuskentän kautta kuivatuksen
loppuvaiheessa. Tällä valmistellaan pintavalutuskenttä louhostoiminnan
aikaista käyttöä varten.
Laskeutusaltaat tyhjennetään lietteestä ennen lietetilan täyttymistä.
Laskeutusaltaiden jälkeisten, pintavalutuskentän ulkopuolisten uusien
ojien pituudet ovat noin 400 m. Ojat sijoittuvat jo nykyisinkin ojitetulle alueelle. Ojien rakentamisesta mahdollisesti aiheutuva kiintoainekuormitus
arvioidaan vähäiseksi. Ojiin tehdään niiden virtaaman mukaiset laskeutusaltaat.
Sedimentti poistetaan kuivatuista järvistä joko pumppaamalla tai koneellisesti kaivamalla (esim. kaivinkone) ja kuljettamalla läjitysalueelle. Hakija
on tiedostanut, että pumppauksen yhteydessä sedimentin mukana läjitysalueelle voi kulkeutua myös vettä, jonka määrä riippuu sedimentin
poistomenetelmästä. Läjitysallasta ympäröiviä penkereitä korotetaan, mikäli läjitystilavuuden todetaan olevan riittämätön.
Louhosalueella tehtäviä rakentamisen ja toiminnan aikaisia toimenpiteitä
(pintamaiden ja puuston poisto, vesialueiden kuivatus ja muut rakentamiseen liittyvät toimenpiteet) tehdään vain rakentamisen ja toiminnan kannalta tarvittavassa laajuudessa. Ympäristö- ja vesitalouslupahakemukseen liitetyt yleissuunnitelmatasoiset suunnitelmat täydennetään rakennussuunnitelmien tasoisiksi Kainuun ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti.
Syväjärven louhosalueella on tehty pohjatutkimuksia vuosina 2016, 2017
ja 2018, pohjatutkimusten laajuus on esitetty hakemuksen liitteen 28.2A
piirustuksessa Sy-002. Moreeni louhosalueella on pohjatutkimusten mukaan tyypillisesti soraista hiekkamoreenia tai hiekkamoreenia, jossa on
20-30 % <0,063 mm partikkeleita. Vuonna 1995 Destian laboratoriossa
määritettyjen moreeninäytteiden k-arvo on vaihdellut välillä 1,2 x 10-6 …
3,6 x 10-8 m/s. Pohjatutkimusten perusteella poistettavan moreenin on arvioitu soveltuvan pato- ja pengerrakenteiden materiaaliksi. Tarkemmat
rakennussuunnitelmat laaditaan lupapäätöksen jälkeen. Tarvittaessa tehdään rakennussuunnitelmien edellyttämiä lisäpohjatutkimuksia. Suunnitelmat esitetään valvontaviranomaiselle.
Hakijalla ei ole kommentoitavaa ELY-keskuksen sedimentin tai laskeutusaltaiden lietteiden luokitukseen. Louhosalueelle rakennetaan tarvittaessa erillinen alue laskeutusaltaista poistettavan lietteen sijoittamista varten.
Ympäristöhallinnon oppaassa 29/2011 (Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt) staattisiin testeihin kuuluvissa NAG-testeissä
jätteet luokitellaan ei-happoa muodostaviksi jätteiksi, happoa muodostaviksi jätteiksi ja heikosti happoa muodostaviksi jätteiksi.
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Sivukiven läjitysalueelle sijoitettavia sivukivilajeja ovat plagioklaasiporfyriitti (PP), intermediäärinen metatuffiitti/metavulkaniiti (IT) sekä kiilleliuske
(KL). Vuonna 2017 tutkittu kokoomanäyte (komposiittinäyte) on parasta
asiantuntemusta käyttäen muodostettu mahdollisimman edustavaksi
huomioiden avolouhoksessa esiintyvät sivukivilajit ja niiden määräsuhteet, kuten kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa on kuvattu. Kokoomanäyte kuvaa koko sivukiven läjitysalueen koostumusta ja ominaisuuksia huomattavasti paremmin kuin yksittäisistä eri kivilajeista otetut ja
tutkitut näytteet.
Seuraavaan taulukkoon on koottu kokoomanäytteen sekä aiemmin tutkittujen yksittäisten sivukivinäytteiden tiedot. Tutkittujen näytteiden osalta on
esitetty rikkipitoisuus, NPR-luku ja niiden perusteella arvioitu hapontuottokyky. Kokoomanäytteestä on esitetty tiedot eri kivilajien osuudesta kokoomanäytteessä ja niiden rikkipitoisuudet.
Rikkipitoisuus
(kok. S)
0,07 %

Osuus

Kokoomanäyte
PP
37 %
IT1 + KL1
<0,1 %
33,7 %
IT2 + KL2
0,1-0,2 %
25,7 %
IT3 + KL3
0,2-0,5 %
3,7 %
Plagioklaasiporfyriitti (PP)
MPG+PP
0,07 %
PP
0,03 %
Kiilleliuske (KL)
KL
0,10 %
KL
0,28 %
KL
0,17 %
Intermediäärinen metatuffiitti/metavulkaniitti (IT)
IT
0,17 %
IT
0,25 %
IT
0,19 %

NPR-luku
4,90

Ei happoa tuottava

6,04
9,54

Ei happoa tuottava
Ei happoa tuottava

2,79
0,87
3,48

Ei happoa tuottava
Happoa tuottava
Ei happoa tuottava

3,34
1,63
2,58

Ei happoa tuottava
Mahdollisesti happoa tuottava
Mahdollisesti happoa tuottava

Sivukiven läjitysalueelle sijoitettavista sivukivistä n. 37 % on plagioklaasiporfyriittiä, joka on myös yksittäisten sivukivinäytteiden perusteella todettu
selvästi ei happoa tuottavaksi (rikkipitoisuus 0,03-0,07 % eli <0,1 %,
NPR-luku 6,0-9,5 eli > 3).
Läjitysalueelle sijoitettavista sivukivistä intermediäärisiä metatuffiitteja/
metavulkaniitteja ja kiilleliuskeita, joissa rikkipitoisuus on <0,1 % on noin
33,7 %. Yhdessä tutkitussa kiilleliuskenäytteessä rikkipitoisuus on ollut
0,1 % ja NPR-luku 2,79, joiden perusteella näyte on luokiteltu ei happoa
tuottavaksi.
Läjitysalueelle sijoitettavista sivukivistä intermediäärisiä metatuffiitteja/metavulkaniitteja ja kiilleliuskeita, joissa rikkipitoisuus on 0,1-0,2 % on
noin 25,7 %. Yksittäisistä tutkituista sivukivinäytteistä yksi kiilleliuskenäyte
(rikkipitoisuus 0,17 %, NPR-luku 3,48) ja kaksi intermediäärisestä metatuffiittiista/metavulkaniitista otettua näytettä (rikkipitoisuudet 0,17 % ja
0,19 %, NPR-luvut 3,34 ja 2,58) kuuluvat tähän ryhmään. Tutkituista kolmesta yksittäisestä sivukivinäytteestä kaksi on luokiteltu siis ei happoa
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tuottaviksi ja yksi näyte (IT) mahdollisesti happoa tuottavaksi. Mahdollisesti happoa tuottavassa sivukivessä (IT) NPR-luku on kuitenkin lähes 3.
Sijoitettavista sivukivistä noin 3,7 % on kiilleliuskeita ja intermediäärisiä
metatuffiitteja/metavulkaniitteja, joissa rikkipitoisuus on 0,2-0,5 %. Yksi
kiilleliuskenäyte (rikkipitoisuus 0,28 %, NPR-luku 0,87) ja yksi intermediäärinen metatuffiitti/metavulkaniittinäyte (rikkipitoisuus 0,25 %, NPR-luku
1,63) kuuluvat tähän ryhmään. Näytteet on luokiteltu tulosten mukaan
happoa tuottavaksi (KL) ja mahdollisesti happoa tuottavaksi (IT).
Tutkitussa kokoomanäytteessä rikkipitoisuus on ollut 0,07 % ja NPR-luku
4,90 eli se on luokiteltu selvästi ei happoa tuottavaksi kaivannaisjätteeksi.
Suurin osa sivukiven läjitysalueelle sijoitettavista sivukivistä (PP, IT1 +
KL1, yht. n. 70,7 %) on myös yksittäisten näytteiden perusteella luokiteltu
ei happoa tuottavaksi kaivannaisjätteeksi. Ryhmään (IT2 + KL2, rikkipitoisuus 0,1-0,2 %, n. 25,7 %) kuuluvista yksittäisistä sivukivinäytteistä yhden on todettu olevan mahdollisesti happoa tuottavaa, kyseisessä näytteessä rikkipitoisuus on ollut 0,19 % eli ryhmän ”ylärajalla”. Vain noin
3,7 % sivukiven läjitysalueelle sijoitettavista sivukivistä on luokiteltu mahdollisesti happoa tuottaviksi tai happoa tuottaviksi. Yhtiön näkemyksen
mukaan sivukiven läjitysalueelle sijoitettavien sivukivien voidaan kokonaisuutena näiden tulosten perusteella luotettavasti arvioida edustavan pysyväksi luokiteltavaa kaivannaisjätettä.
Toiminnan aikana sivukivistä otetaan erikseen laadittavan suunnitelman
mukaisesti näytteitä, joista määritetään sivukivien ominaisuudet (kokonaispitoisuudet, hapontuottokyky). Otettavilla ja tutkittavilla näytteillä varmistetaan sivukiven läjitysalueelle läjitettävien sivukivien laatu.
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa on esitetty tiedot toiminnan
lopettamiseen ja jälkihoitoon liittyvistä asioista sillä tarkkuudella kuin se
on ollut tässä vaiheessa mahdollista. Kuten hakemusasiakirjoissa on todettu, toimitetaan tarkempi jälkihoitosuunnitelma lupaviranomaiselle viimeistään 12 kuukautta ennen toiminnan lopettamista.
Sivukivet läjitetään sivukivialueelle penkereittäin. Läjitettäviä sivukiviä ei
erotella louhinnan tai läjityksen yhteydessä toisistaan. Läjitysalueen osittaminen eri sivukivilajeille ei ole käytännössä mahdollista, koska eri lajien
määräsuhteet vaihtelevat, eikä sivukivialueen täyttö ole silloin penkereittäin mahdollista. Sivukivialueella on tehty pohjatutkimuksia, joiden perusteella sivukivialueen kantavuus on riittävä.
Pinta- ja irtomaa-ainesten läjitysalueiden luokittelu on esitetty kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa. Yksityiskohtaisemmat läjitysalueiden
suunnitelmat ja vesien johtaminen kuvataan ympäristölupapäätöksen jälkeen laadittavissa yleissuunnitelmia tarkentavissa rakennussuunnitelmissa.
Kiisupitoista kiilleliusketta (kiisuliuske) ei ole tarkoitus käsitellä Syväjärven
louhosalueella vaan se toimitetaan mahdollisimman pian sen louhinnan
jälkeen Kokkolan Satamaan hyötykäyttöön. Tarkemmin kiisupitoisen kiilleliuskeen välivarastointiin Syväjärven louhosalueella on otettu kantaa lu-
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paviranomaiselle 21.9.2018 toimitetussa täydennyksessä. Sivukiven laatua seurataan tarkennetun louhintasuunnitelman jälkeen laadittavan
suunnitelman mukaisesti.
Syväjärven louhosalueella esimurskataan malmia ja tarvittaessa murskataan sivukiveä. Louhosalueen pölyämistä torjutaan tarvittaessa esim. ajonopeuksia pienentämällä sekä kuljetusreittien kastelulla. Murskaimet varustetaan nykyaikaisin tehokkain pölynpoistojärjestelmin. YVA:n yhteydessä tehdyn pölymallinnuksen mukaan louhinta- ja murskaustoiminnan
pölypäästöt rajoittuvat pääosin louhosalueelle. Vaikutukset lähialueiden
ulkoilman PM10-pitoisuuksien vuosikeskiarvoihin ja ilmanlaatuun ovat suhteellisen pieniä. Lähialueella ei myöskään sijaitse herkkiä häiriintyviä kohteita. Näiden perusteella erillisen murskauksen pölyntorjuntasuunnitelman
laatimista ei nähdä tarpeelliseksi.
Hakija esittää yksityiskohtaiset suunnitelmat polttonesteen jakelun järjestämiseksi rakennussuunnitelmien yhteydessä ympäristölupapäätöksen
jälkeen.
Hakemuksessa esitetyn mukaisesti porauksia, räjäytyksiä, malmin ja sivukiven murskausta ja lajittelua sekä kiviainesten kuljetuksia louhosalueen ulkopuolelle tehdään arkipäivisin klo 07-22 välisenä aikana. Louhosalueen sisällä kiviainesten lastausta ja kuljetusta tehdään ympäri vuorokauden arkipäivisin. Poikkeustilanteissa louhosalueella voi olla toimintaa myös viikonloppuisin klo 07-22.
Sivukivialueelle tulevien ojien virtaus johdetaan sivukivialueen ohi ja sivukivialueella muodostuvat vedet kerätään käsittelyyn hakemuksessa esitetyn mukaisesti. Sivukivialueen vedet ohjataan rakennettavilla ojituksilla
laskeutusaltaan CP5 kautta pintavalutuskentälle PVK2. Tarkemmat
suunnitelmat vesien keräämisestä ja johtamisesta louhosalueella esitetään ympäristölupapäätöksen jälkeen laadittavissa rakennussuunnitelmissa.
Laskeutusaltaat ovat pääosin maahan kaivettavia altaita, joiden ympärille
rakennetaan tarvittavat penkereet suunnitelmien mukaisesti. Ojien rakentaminen maahan kaivettavien altaiden ulkopuolelle edellyttäisi merkittävästi suurempia rakentamistoimenpiteitä kuin nykyisen suunnitelman mukainen rakentaminen. Laskeutusaltaiden läpi suotautuvan veden määrä
on niin vähäinen, ettei niiden kerääminen erillisten rakennettavien ojien
kautta ole perusteltua.
Sedimentin läjitysalueen ympärille rakennetaan penkereet moreenista.
Läjitysaltaaseen päätyvän veden määrä on vähäinen verrattuna läjitettävän sedimentin määrään. Penkereiden läpi suotautuvan veden määrä on
hyvin pieni huomioiden penkereiden rakenteet ja tiiveys. Penkereiden läpi
mahdollisesti suotautuva vesi on Ruohojärvien kuivatusvettä ja sadevettä.
Näiden vesien johtaminen vesien käsittelyyn ei ole perusteltua vesistövaikutusten kannalta.
Ruohojärvien kuivattamisen yhteydessä rakennetaan moreenipadot estämään Ruohojärvien pohjalietteen ja vesien kulkeutuminen avolouhok-
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seen. Patojen läpi louhokseen suotautuvat vedet johdetaan vesienkäsittelyyn.
Laskeutusaltaat rakennetaan kaivamalla, kuten edellä on kuvattu. Vesien
suotautuminen altaiden läpi on niin vähäistä, ettei erillisten tiivisrakenteiden rakentamiselle ole perustetta. Lisäksi haitta-aineiden pitoisuudet typpeä lukuun ottamatta ovat alhaisia.
Esiselkeytysaltaan ja kaivosvesialtaan tyhjentäminen lietteistä ei ole pitkäaikainen prosessi. Lietteiden poistamisen ajaksi louhosvesien pumppaaminen altaisiin lopetetaan, jolloin altaisiin ei kerry enää vettä. Korvaavan tai korvaavien altaiden rakentamiselle altaiden tyhjentämisen ajalle ei
ole näin ollen tarvetta.
Kallioruhjeiden tiivistämiseen varaudutaan. Ruhjeiden tiivistäminen on
normaali toimenpide kaivoksilla louhokseen purkautuvien kalliopohjavesien määrän vähentämiseksi.
Kiisupitoisen kiilleliuskeen leikkauspinta avolouhoksen seinämässä jää
auki ja se tarvittaessa betonoidaan. Kiisupitoisen kiilleliuskeen mahdollinen hapettuminen jää seinämän pintaosaan. Mahdollisella hapettumisella
on vaikutusta seinämän rakenteelliseen pysyvyyteen ja sitä kautta turvallisuuteen, jolloin betonointi voi myös tulla tarpeelliseksi.
Louhosalueella muodostuvat vedet sisältävät räjähdysaineista peräisin
olevaa typpeä. Typpikuormituksen vähentämiseen ja typpipitoisten vesien
käsittelyyn on otettu kantaa lupaviranomaiselle syyskuussa 2018 toimitetuissa täydennyksissä. Yhtiö selvittää mahdollisia uusia menetelmiä typpikuormituksen pienentämiseksi. Typpikuormituksen tarkkailu on sisällytetty louhosalueen tarkkailuohjelmaan, joka on esitetty lupahakemuksen
liitteenä. Typpeä lukuun ottamatta muiden haitta-aineiden pitoisuudet
ovat tutkimusten mukaan niin alhaisia, ettei niiden kemikalointikäsittelyyn
ole tarvetta.
Avolouhoksessa on tarvittaessa mahdollista varastoida louhosvesiä (kalliopohjavedet, sadevedet). Mahdollisten poikkeuksellisten tilanteiden yhteydessä louhosvesien pumppaus laskeutusaltaisiin ja pintavalutuskentälle keskeytetään.
Louhosalueelle asennetaan tarvittavat pohjavesiputket. Suunnitelma pohjavesiputkien sijoittamisesta esitetään tarkennetun louhosaluesuunnitelman jälkeen päivitettävässä louhosalueen tarkkailuohjelmassa. Pohjavesien laadun seurantaa esitetään tehtävän aluksi 4 kertaa vuodessa. Mikäli tarkkailutulosten perusteella todetaan harvemmin toteutettava tarkkailu
riittäväksi, sovitaan tästä valvovan viranomaisen kanssa erikseen. Pohjaveden korkeutta seurataan Keliberin toimesta myös tiheämmin.
Ympäristölupahakemuksessa on kuvattu louhosalueen ja sen ympäristön
maaperän sekä pinta- ja pohjavesien tilaa sillä tarkkuudella kuin se hakijan näkemyksen mukaan on tarpeen. Pinta- ja pohjavesien virtaussuunnat on hakemuksessa esitetty. Louhinnan vaikutuksia pohjaveden pin-
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nankorkeuteen seurataan louhinnan edetessä pohjavesiputkista tehtävien
mittausten perusteella.
Syväjärvestä ja Heinäjärvestä on otettu vesinäytteitä vuosina 2014-2015
(Syväjärvi 8 näytettä, Heinäjärvi 4 näytettä). Vesien laadun ei oleteta
muuttuneen tämän jälkeen, sillä ympäristössä ei ole tapahtunut sellaisia
muutoksia, joilla voisi arvioida olleen vaikutusta järvien veden laatuun.
Kuivatuksella ei arvioida olevan vaikutuksia Ullavanjoen vedenlaatuun,
eikä vesistötarkkailun ulottamista Ullavanjokeen saakka (pisteet Ullava 1
ja Ullava 2) katsota tarpeelliseksi. Piste Vato voidaan lisätä kuivatuksen
aikaiseen tarkkailuun.
Päästötarkkailua pisteistä Sy-PVK1 ja Sy-PVK2 esitetään tehtäväksi 12
kertaa vuodessa toiminnan alkuvaiheessa, minkä jälkeen tarkkailua voidaan keventää ELY-keskuksen lausunnossa esittämän mukaisesti. Molempiin päästötarkkailupisteisiin asennetaan automaattinen näytteenotin,
joilla otetaan yhden vuorokauden kokoomanäyte kerran kuukaudessa.
Tarvittaessa esim. poikkeustilanteissa kokoomanäytteitä voidaan ottaa
vastaavasti myös muulloin. Virtaamaa mitataan jatkuvasti mittakaivoista.
Purkuvesien jatkuvatoimiselle pH:n, sähkönjohtavuuden, veden lämpötilan tai muun parametrin mittaukselle ei hakijan näkemyksen mukaan ole
perustetta eikä siten myöskään tarvetta.
Avolouhoksesta vesienkäsittelyyn pumpattavan louhosveden virtaamaa
seurataan pumppaustehojen perusteella. Louhosvesien laadun seurantaa, automatisoidun jatkuvatoimisen näytteenottimen tai jatkuvatoimisen
mittauksen asentamista altaaseen PSP1 ei katsota tarpeelliseksi. Louhosvesien laadun ei arvioida äkillisesti vaihtelevan. Louhosvedet käsitellään laskeutusaltailla ja pintavalutuskentällä. Pintavalutuskentälle PVK1
johdettavista vesistä suurin osa on peräisin louhosvesistä ja niiden laatua
seurataan pintavalutuskentän jälkeisestä pisteestä Sy-PVK1 otettavilla
näytteillä.
Kloridi- ja rautapitoisuuksien seuranta lisätään päivitettävään pintavesien
tarkkailuohjelmaan, mutta elohopean analysointiin ei ole perusteita eikä
se ole siten tarpeen. Näytepiste Ullava 1 siirretään lausunnon mukaisesti
päivitettävään tarkkailuohjelmaan. Piste on tarkkailuohjelmaan valittu sen
vuoksi, että siitä on käytettävissä tarkkailutuloksia (ennakkotietoja) jo pitkältä ajalta.
Syväjärven louhosalueen vesien purkureitin pituus ennen Emmesjärveä
on noin 19 km. Metallien ja muiden haitta-aineiden pitoisuudet ja vaikutukset jo lähimmissä purkureitin vesistöissä (ojat, Ullavanjoki) on arvioitu
vähäisiksi. Emmes-Storträsket -järven tai muiden louhosalueen alapuolisten vesistöjen pintasedimenttien metallien tai muiden haitta-aineiden pitoisuuksien seuranta ei ole tarpeellista tai perusteltua.
Hakijalla ei ole kommentoitavaa ELY-keskuksen täsmennykseen liittyen
ensimmäisenä toimintavuonna tehtäviin melumittauksiin. Samalla mitataan räjäytysmelu sen mittaamiseen ja vaikutusarviointiin soveltuvasta
paikasta.
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Lupahakemukseen liitetyn tarkkailuohjelman mukaisesti mittauksissa käytetään kalibroituja ja tarkastettuja laitteita sekä yleisesti hyväksyttyjä menetelmiä, näytteenoton laatu turvataan käyttämällä sertifioituja tai riittävän
kokemuksen omaavia ympäristönäytteenottajia ja näytteet analysoidaan
akkreditoiduissa laboratorioissa. Jatkuvatoimisiin mittauksiin on otettu
kantaa edellä. Tarkkailuohjelman mukaisten näytteiden tulokset raportoidaan kunkin tarkkailukerran jälkeen valvontaviranomaisille (EteläPohjanmaan ELY-keskus, Kokkolan, Kaustisen ja Kruunupyyn ympäristöviranomaiset).
Hakija ei näe perustetta jaotella poistettavien pintamaiden määrää lajeittain lausunnossa esitetyn mukaisesti. Pinta- ja irtomaat läjitetään hakemuksessa kuvatun mukaisesti yhdelle läjitysalueelle ja turve omalle läjitysalueelleen. Alueen rakentamisessa hyödynnettävien pinta- ja irtomaiden määrät esitetään raportoitavan kalenterivuosittain läjitysalueittain sekä hyödyntämiskohteittain.
Louhoksen 3D-mallinnus tehdään normaalin käytännön mukaisesti vuosittain, samalla mallinnetaan myös sivukivialueet.
Louhosalueen vesitasetta seurataan tarkkailuohjelman mukaisilla mittauksilla. Louhosvesien määrää seurataan pumppausten perusteella ja
pintavalutuskentiltä Ruohojärvenojaan johdettavien vesien määrää jatkuvatoimisilla mittauksilla. Eri toiminnoista (läjitysalueet, muut rakennetut
alueet) peräisin olevien vesien määrän mittausta ei katsota tarpeelliseksi,
niiden määrät arvioidaan tarvittaessa pinta-alojen, sadannan ja pintavalutuskentiltä Ruohojärvenojaan johdettujen vesimäärien perusteella.
Päästörajojen asettaminen kahdelle pisteelle (Sy-PVK1 ja Sy-PVK2) ei
hakijan näkemyksen mukaan ole perusteltua, koska vaikutukset kohdistuvat samaan vesistöön ja purkupisteiden välinen etäisyys on noin 800 m.
Vesistövaikutusten kannalta on olennaista se, mitkä ovat päästöt alapuoliseen vesistöön.
Hakemuksessa on esitetty, että päästöt määritetään pintavalutuskentiltä
purkautuvista vesistä otettavien näytteiden perusteella puolivuotiskeskiarvoina. Lausunnossa ei ole esitetty perustetta päästörajojen asettamiselle kuukausirajoina. Päästörajat on esitetty puolivuotiskeskiarvoina, sillä
esim. louhintamäärät voivat vaihdella eri aikoina ja muodostuvien vesien
määrät vaihtelevat mm. sadannan mukaan, jolloin pitoisuudet voivat
vaihdella huomattavasti kuukausittain. Päästörajojen asettamista puolivuotiskeskiarvoina on perusteltu tarkemmin lokakuussa 2018 toimitetussa
hakemuksen täydennyksessä.
Hakemuksessa on esitetty raja-arvot kiintoaineelle, arseenille ja kokonaistypelle. Sulfaatin tai pH:n raja-arvojen asettamiselle ei lausunnossa
ole esitetty perustetta. Sulfaatin pitoisuuksien ei ole arvioitu alapuolisissa
ojissa muuttuvan, eikä louhokselta purettavien vesien ole arvioitu olevan
happamia. Tavoitearvojen asettamiselle, esimerkiksi kloridipitoisuudelle,
ei hakijan näkemyksen mukaan ole tarvetta eikä perusteita. Purkuvesien
elohopeapitoisuudeksi on arvioitu 0,05 µg/l ja kadmiumin pitoisuudeksi
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0,03 µg/l. Asetuksen (1022/2006) päästöraja-arvojen ei näin ollen arvioida ylittyvän.
Hakemuksessa on esitetty jälkihoitosuunnitelma toimitettavaksi lupaviranomaiselle viimeistään 12 kuukautta ennen toiminnan päättymistä.
Suunnitelmissa esitetään mm. vesien ohjaaminen louhokseen ja sen ohi
suoraan Ruohojärvenojaan louhoksen täyttymisen aikana, arvio järvien
täyttymiseen kuluvasta ajasta sekä rantaviivan sijainnista toiminnan päätyttyä. Hakemuksessa esitetyn mukaisesti Ruohojärviin rakennetut padot
poistetaan toiminnan päätyttyä. Kun louhosvesien pumppaukset (louhoksen kuivana pitäminen) lopetetaan, täyttyy louhos luontaisesti vedellä.
Järvialtaiden täyttyminen vedellä voitaisiin estää vain jatkamalla louhoksen kuivana pitämiseen liittyviä pumppauksia.
Hakemuksessa esitettyä ajankohtaa (12 kuukautta ennen toiminnan päättymistä) jälkihoitosuunnitelman toimittamiselle pidetään edelleenkin perusteltuna. Louhosalue sijoittuu etäälle asutuksesta, metsätalousvaltaiselle alueelle. Louhostoiminnan päätyttyä alueen jälkikäyttö on edelleenkin
metsätaloudessa sekä muodostuvan järvialtaan virkistyskäytössä. Louhosalueelle ei tässä vaiheessa ole nähtävissä sellaista jälkikäyttöä, jonka
edistämistä olisi perustetta suunnitella aikaisemmassa vaiheessa. Louhostoiminnan päätyttyä maa- ja vesialueet palautuvat kiinteistöjen omistajien käyttöön, eikä kaivostoiminnan harjoittajalla ole mahdollisuuksia vaikuttaa toiminnan ja sulkemistoimenpiteiden jälkeiseen alueen jälkikäyttöön. Ruohojärvenojan veden kulun järjestäminen järvien täyttymisen aikana kuvataan tarkemmin toiminnan jälkihoitosuunnitelmassa.
2) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikön lausuntoon hakijalla ei ole kommentoitavaa.
3) Kainuun ELY-keskuksen patoturvallisuusviranomaisen lausuntoon
hakija vastaa, että Ruohojärviin rakennetaan padot estämään Ruohojärviin kulkeutuvan veden ja Ruohojärvien sedimentin kulkeutuminen avolouhokseen. Patojen sortuessa vahingonvaara kohdistuu avolouhokseen,
jolloin vahingonvaara on lähinnä avolouhoksen työturvallisuuteen kohdistuva riski. Patojen sortumisesta ei voi aiheutua vahingonvaaraa patojen
ulkopuoliselle alueelle.
Sedimentin läjitysalueen penkereiden mahdollisesti vaurioituessa, voi sedimenttiä päästä kulkeutumaan ympäristöön. Koska sedimentti on kiinteää ainesta, ei sen arvioida leviävän kauas. Vahingonvaaran arvioidaan
rajautuvan louhosalueelle ja sen välittömään läheisyyteen. Louhosalueen
läheisyyteen ei sijoitu ulkopuolisia vaarantuvia kohteita.
Laskeutusaltaat kaivetaan pääosin maahan. Maahan kaivetuista laskeutusaltaista ei niiden mahdollisesti vaurioituessa arvioida aiheutuvan vahingonvaaraa ympäristölle.
Heinäjärvien patojen maapohjan pohjatutkimukset ja patosuunnittelun on
tehnyt Destia. Toiminnan investointipäätöksen jälkeen laadittavissa yksityiskohtaisissa rakennussuunnitelmissa esitetään tarkemmat suunnitel-
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mat mm. louhosalueen patojen rakentamisesta ja rakenteista. Yhtiön näkemyksen mukaan tehdyt pohjatutkimukset ovat riittäviä.
Yleissuunnitelmat täydennetään rakennussuunnitelmatasoisiksi investointipäätöksen jälkeen. Suunnitelmat toimitetaan patoturvallisuusviranomaiselle.
Louhoksen kokonaisvesitase on esitetty lupahakemuksessa ja sen täydennyksissä. Louhosalueen syyskuussa 2018 päivätyssä virtaama- ja
typpimallinnuksessa on esitetty louhosalueen vesitase.
4) Kaustisen kunnan ympäristölautakunnan lausuntoon Ruohojärvien
kuivattamisen osalta hakija vastaa, että lupahakemuksessa on kuvattu
Syvä- ja Heinäjärven kuivatuspumppausten toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet. Alkuvaiheessa Syväjärven kuivatusvedet pumpataan suoraan
Ruohojärvenojaan. Kuivatuksen loppuvaiheessa, kun vesi on kiintoainepitoista, pumpataan vedet kuivatusojan ja laskeutusaltaan (DP1) kautta
Ruohojärvenojaan. Heinäjärven kuivatusvedet pumpataan Marjakankaan
metsäalueelle sijoittuvan altaan (DP2) kautta Ruohojärvenojaan. Osa
loppuvaiheessa Syvä- ja Heinäjärvestä pumpattavista vesistä ohjataan
Ruohojärvenojaan pintavalutuskentän (PVK1) kautta. Kuivatuksessa
muodostuva kiintoaines laskeutetaan rakennettaviin altaisiin, eikä liettymistä alapuolisissa vesistöissä arvioida aiheutuvan.
Ruohojärvistä pumpattavan veden määrä on hakemuksen mukaisesti
enimmillään 50 l/s. Kuten hakemuksessa on todettu, jää pumppauksen
aikainen kokonaisvirtaama Ruohojärvenojassa (max. 100 l/s) selvästi alle
Ruohojärvenojan keskimääräisen ylivirtaaman (398 l/s). Järvet kuivataan
loppusyksystä, jolloin virtaamien on arvioitu olevan keskivirtaaman luokkaa. Tyhjennysaika on suhteellisen lyhyt. Kuivatusvesien johtaminen
Ruohojärvenojaan ei aiheuta näin ollen Ruohojärvenojan eroosiota. Vastineen liitteenä on esitetty periaatepiirros Ruohojärvien kuivattamisen aikaisesta vesien johtamisesta (Envineer 19.9.2018).
Louhosalueella muodostuvat vedet johdetaan laskeutusaltaiden ja pintavalutuskenttien kautta Ruohojärvenojaan ja edelleen sen alapuolisiin ojiin
ja vesistöihin. Purkuvesien kiintoainepitoisuutta vähennetään laskeutusaltailla. Kiintoaines on mineraaliainesta ja siten raskasta, jolloin se laskeutuu suhteellisen nopeasti. Esimerkiksi Ruohojärvenojassa kiintoainepitoisuus on nykytilassa noin 5,5 mg/l ja Syväjärven louhosalueen toiminnan
aikana kiintoainepitoisuudeksi Ruohojärvenojassa on arvioitu 7,9 mg/l.
Vaikutus on siis vähäinen jo Ruohojärvenojassa ja vähenee edelleen vesien virtaussuunnassa alaspäin kiintoaineen laskeutuessa. Alapuolisten
vesistöjen liettymistä ei näillä perusteilla arvioida aiheutuvan.
Vesienkäsittelyyn liittyvien altaiden mitoitusperusteet on esitetty lupahakemuksen täydennyksessä (29.5.2018). Mitoitus on todettu riittäväksi.
Vastineen liitteenä on esitetty periaatepiirustus Syväjärven louhoksen
toiminnan aikaisesta vesien johtamisesta (Envineer 19.9.2018)
Pintavalutuskentät (eli lausunnon mukaiset kasvillisuuskentät) on suunniteltu ja rakennetaan louhosalueelle kiintoainekuormituksen ja räjähdysai-
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neista peräisin olevan typpikuormituksen vähentämiseksi. Raskasmetallien, raudan ja muiden haitta-aineiden pitoisuudet vesistöön johdettavissa
vesissä ovat arvion mukaan alhaisia. Pintavalutuskenttä poistaa tehokkaasti kiintoaineeseen sitoutuneita haitta-aineita.
Hakemuksessa on kuvattu louhosalueen vesien johtaminen ja hakemuksen täydennyksessä vesienkäsittelyyn liittyvien laskeutusaltaiden mitoitusperusteet. Kaikki louhosalueella muodostuvat likaantuneet vedet käsitellään johtamalla ne laskeutusaltaiden ja pintavalutuskenttien kautta
Ruohojärvenojaan. Lähtökohtaisesti kemikaloinnille ei nähdä tarvetta,
koska haitta-aineiden pitoisuudet on arvioitu alhaisiksi.
Kiisupitoista kiilleliusketta ei läjitetä louhosalueelle vaan se kuljetetaan
Kokkolan Sataman satamarakenteissa hyödynnettäväksi.
Lupahakemuksen täydennyksessä (29.5.2018) on arvioitu vesistöön johdettavien vesien määräksi 54,5 m3/h. Alkuperäisessä lupahakemuksessa
(23.4.2018 ja sen täydennys 21.5.2018) vesistöön johdettavien vesien
määräksi on arvioitu 48 m3/h, jota on päivitetty 29.5.2018 päivättyyn täydennykseen louhoksen laajentumisen vuoksi. Louhoksen vesitasetta on
edelleen päivitetty 5.10.2018 GTK:n kalliopohjavesitasearvioinnin mukaisesti. Kalliopohjavesien määräksi on GTK arvioinut 10-50 m3/h. Kuormitusmallinuksessa on käytetty arvoa 31 m3/h. Päivitetyn louhosalueen vesitaseen mukainen arvio louhosalueella muodostuvien käsiteltävien vesien määrästä on 57 m3/h.
Louhosalueen vedet muodostuvat sadannasta ja louhokseen kertyvistä
kalliopohjavesistä. Ruohojärvenojan virtaama lisääntyy nykytilanteeseen
verrattuna kalliopohjavesien määrällä, lisäksi rakennetuilla alueilla valunta
on suurempaa kuin rakentamattomilla alueilla. Ruohojärvenojan keskivirtaama on nykyisin noin 162 m3/h. Jos louhosalueelta Ruohojärvenojaan
purettavat vedet olisivat kokonaisuudessaan lisäys Ruohojärvenojan nykyiseen keskivirtaamaan (ns. pahin mahdollinen tilanne), olisi Ruohojärvenojan virtaama n. 162+57=219 m3/h. Ruohojärvenojan keskimääräiseksi ylivirtaamaksi on arvioitu 398 l/s eli n. 1 400 m3/h. Pahimmassa
mahdollisessa tilanteessakin Ruohojärvenojan virtaama jää edelleen
huomattavasti alle Ruohojärvenojan keskimääräisen ylivirtaaman. Ruohojärvenojaan ei arvioida tämän perusteella kohdistuvan eroosiota. Tarkempi tarkastelu Ruohojärvenojan virtaamista on esitetty hakemuksen
täydennyksenä toimitetussa selvityksessä (Syväjärven louhosalueen virtaama- ja typpimallinnus, 10.10.2018).
Vaikutukset alapuolisiin vesistöihin on arvioitu hakemuksessa ja sen täydennyksissä, eikä tähän arvioon ole tullut muutoksia. Lausunnossa ei ole
tarkemmin perusteltu, mihin arvio suuremmista vaikutuksista perustuu.
Tämän vuoksi asiaan ei voida ottaa kantaa.
Syväjärven louhosalueen vedet johdetaan Ruohojärvenojan ja sen alapuolisten ojien kautta Ullavanjokeen ja edelleen Perhonjokeen. Köyhäjoki
ei ole louhosvesien purkureitillä eikä toiminnalla ole vaikutuksia Köyhäjokeen. Ullavanjärvi on virtaussuunnassa Syväjärven louhosalueen yläpuolella, eikä louhostoiminnalla voi siten olla vaikutuksia Ullavanjärveen.
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Lausunnossa mainittu Kuhalampi ei myöskään ole louhosvesien purkureitillä.
Mahdollisuuksiin vähentää louhosalueen typpikuormitusta on otettu kantaa lupaviranomaiselle 21.9.2018 ja 10.10.2018 toimitetuissa täydennyksissä. Täydennyksiin on liitetty erillinen selvitys Syväjärven louhosalueen
virtaama- ja typpimallinnuksesta, sisältäen mm. päivitetyn GoldSim mallinnuksen tulokset sekä arviot toiminnan vaikutuksista alapuolisten
vesistöjen virtaamiin ja typpipitoisuuksiin. Louhostoiminnan vaikutukset
Ullavanjoen typpipitoisuuksiin on arvioitu vähäisiksi. Toiminnasta aiheutuvalla typpipitoisuuden kasvulla ei arvioida olevan vaikutusta Ullavanjoen
taimenkantaan tai mahdolliseen Ullavanjoen rapukantaan.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vesistöyksikön Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin YVA-selostuksesta antaman lausunnon mukaan Perhonjoessa ei esiinny rapuja. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksella on parhaillaan käynnissä Perhonjoen alaosan raputaloudellinen kunnostus -hanke,
jossa parannetaan rapujen elinoloja ja lopuksi istutetaan tuhansia rapuja
jokeen ja keskiosan järviryhmään. Koska Perhonjoessa ei lausunnon mukaan esiinny rapuja, ei rapukantaselvityksen tekemiselle ole ollut perusteita.
Louhosalueen mahdollisen laajenemisen aiheuttamien vaikutusten arvioinnin osalta hakija vastaa, että Syväjärven louhokselta normaalin kaivotoiminnan käytäntöjen mukaan etsitään lisää malmia mm. toiminnan aikana tehtävillä kairauksilla. Tässä vaiheessa malmipotentiaalista ei ole
tarkempia tietoja, eikä niitä siten voida liittää vireillä olevaan lupahakemukseen.
Lupahakemukseen liitettyyn tarkkailuohjelmaan on sisällytetty arseenipitoisuuksien tarkkailu.
Lupahakemuksessa esitetyn mukaisesti toiminnasta aiheutuva raskaan
liikenteen määrä on 162 ajoneuvoa vuorokaudessa (edestakainen liikenne), minkä lisäksi työmatkaliikennettä ja muuta louhosalueelle suuntautuvaa liikennettä on noin 20 ajoneuvoa vuorokaudessa (edestakainen liikenne). Työmatka- ja muu liikenne koostuu pääasiassa henkilö- tai pakettiautoista. Raskaan liikenteen tavarantoimituksia louhosalueelle tulee hyvin harvoin. Kokonaisliikennemäärän lisäys on siis 182 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Raskaan liikenteen määrän kasvu Toholammintiellä (kt 63) on arvioitu
hakemuksen liitteessä 15. Malmi kuljetetaan louhosalueelta Kalaveden rikastamolle, eikä malmia kuljeteta Kaustisen keskustan läpi. Seuraavassa
taulukossa on esitetty Toholammintien (kantatie 63) keskimääräiset vuorokausiliikenteen määrät vuosina 2016 ja 2017. Liikennemäärät on saatu
Liikenneviraston liikennemääräkartoista. Lisäksi taulukossa on esitetty lupahakemuksen mukaiset arviot malmin, kiisupitoisen kiilleliuskeen sekä
työmatkaliikenteen määristä.
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Tieosuus

KVL

KVLras

Syväjärven louhoksen liikenne

(kpl/d)

(kpl/d)

(kpl/d)

2016

2017

2016

2017

Malmi

Kiisupitoinen
kiilleliuske

Työmatkat

247

249

122

40*

20

Syväjärven louhos – Kalaveden rikastamo
Vissavedentien liittymä (itä)

2 588

2 627

Kalaveden rikastamo – Toholammintien ja Kokkolantien risteys
Vissavedentien liittymä (itä)

2 588

2 627

247

249

0

40*

20

Vissavedentie-Virkkalantie

4 950

4 920

466

483

0

40*

20

Virkkalantie-Kokkolantie

6 809

6 849

459

516

0

40*

20

*kuljetusmäärät kuvaavat kahden ensimmäisen toimintavuoden keskimääräistä tilannetta, kun kiisupitoisen kiilleliuskeen kuljetusmäärät ovat suurimmillaan.

Toholammintiellä Kalaveden rikastamon itäpuolella raskaan liikenteen
määrän lisäys on 162 ajoneuvoa vuorokaudessa ja kokonaisliikennemäärän lisäys 182 ajoneuvoa vuorokaudessa. Malmia ei kuljeteta Kaustisen
keskustan läpi, eli raskas liikenne lisääntyy Kalaveden rikastamon länsipuolella Syväjärven louhosalueen toiminnoista johtuen noin 40 raskaan
liikenteen ajoneuvolla vuorokaudessa, mikä on noin 8-16 % Toholammintien raskaan liikenteen määristä Kalaveden rikastamon ja Kokkolantien
välisellä osuudella.
Kiisupitoisen kiilleliuskeen lisäksi myös muiden sivukivien hyödyntämistä
louhosalueen ulkopuolella selvitetään. Muiden sivukivien hyödyntämisestä, hyödyntämiskohteista, hyödynnettävien sivukivien määristä, eikä siten
myöskään niiden kuljetuksista, ole tässä vaiheessa tietoa.
Syväjärven louhosalueen lähimmät turkistarhat sijaitsevat Toholammintien varrella, noin 8 km etäisyydellä. Mahdolliset vaikutukset turkistarhoille
aiheutuvat Toholammintien liikenteestä. Kuljetukset Syväjärven louhokselta Kalaveden rikastamolle eivät melumallinnuksen mukaan kasvata
Toholammintien liikennemelun määrää niin, että tilanne olennaisesti
muuttuisi nykytilanteesta. Louhoksella tehtävillä räjäytyksillä ei pitkästä
etäisyydestä johtuen arvioida olevan vaikutusta turkistarha-alueille.
Syväjärven louhosalueen toimintojen vaikutukset Vionnevan Naturaalueelle on arvioitu Natura-arvioinnin yhteydessä. Riittävästä etäisyydestä
ja toiminnan lyhytaikaisuudesta johtuen Syväjärven louhostoiminnalla on
arvioitu olevan korkeintaan vähäisiä vaikutuksia Vionnevan Naturaalueeseen.
5) Kaustisen kunnanhallituksen lausunto on pääosin vastaava kuin Kaustisen ympäristölautakunnan lausunto ja siltä osin vastine on esitetty edellä.
Lisäksi hakija vastaa lausuntoon kunnan uusien asuinalueiden osalta, että Oosinharjun ja Uutelan asuinalueet sijaitsevat Toholammintien pohjoispuolella Vissavedentien liittymän itä- ja länsipuolilla, Kalaveden rikastamon länsipuolella. Syväjärven louhosalueen ja Oosinharjun sekä Uutelan asuinalueiden välinen suora etäisyys linnuntietä on noin 11 km, lau-
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sunnossa on etäisyydeksi virheellisesti arvioitu 1,5-2 km. Syväjärven louhosalueen toiminnalla ei ole vaikutusta Oosinharjun tai Uutelan asuinalueille tai niiden ympäristön lähiliikunta-alueille pitkästä etäisyydestä johtuen. Raskaan liikenteen määrien osalta vastine on esitetty edellä. Malmia
ei kuljeteta Oosinharjun tai Uutelan asuinalueiden ohi. Kalaveden tuotantolaitoksen (rikastamo) toiminnan ympäristövaikutukset eivät liity käsittelyssä olevaan Syväjärven ympäristölupaan.
Louhosalueella marjastus tai sienestys ei ole mahdollista toiminnan aikana mm. turvallisuussyistä. Lupahakemuksessa esitetyn mukaisesti luonnonvarojen, kuten marjojen tai sienten, hyödyntämisestä kaivosalueen ulkopuolella ei arvioida aiheutuvan terveyshaittaa. Arvio perustuu pölymallinnuksen tuloksiin.
6) Kokkolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan lausuntoon
hakija vastaa, että räjäytykset pyritään toteuttamaan säännöllisesti ja niiden ajankohdista tiedotetaan ennakkoon.
Kiintoainekuormitusta vähennetään johtamalla alueella muodostuvat vedet laskeutusaltaiden kautta pintavalutuskentille. Typpikuormituksen vähentämiseen ja vaikutuksiin on otettu kattavasti kantaa lupaviranomaiselle syys- ja lokakuussa 2018 toimitetuissa täydennyksessä. Lupahakemuksen täydennyksessä (29.5.2018) on esitetty vesienkäsittelyyn liittyvien altaiden mitoitusperusteet. Vesistövaikutuksia seurataan hakemukseen liitetyn tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarvittaessa tarkkailuohjelmaa
päivitetään ympäristölupapäätöksen jälkeen (ks. Etelä-Pohjanmaan ELYkeskuksen lausunnon vastine).
Sivukivialueella muodostuvat vedet johdetaan laskeutusaltaan ja pintavalutuskentän (PVK2) kautta Ruohojärvenojaan. Suurin osa pintavalutuskentän PVK2 kautta johdettavista vesistä muodostuu sivukivialueella ja
sivukivialueella muodostuvien vesien laatua tarkkaillaan pintavalutuskentän jälkeisestä mittakaivosta. Tarkkailun perusteella yhtiöllä on valmius
ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ja kuormituksen pienentämiseen. Avolouhoksesta pois johdettavien vesien käsittelyä tehostetaan tarvittaessa,
mikäli tarkkailun perusteella päästöt ovat ennakoitua suurempia. Toiminnan vaikutuksia alapuolisten vesistöjen vedenlaatuun seurataan hakemukseen liitetyn tarkkailuohjelman ja siihen tarvittaessa tehtävien päivitysten mukaisesti. Keliber liittyy mukaan Perhonjoen vesistön yhteistarkkailuun ja kalataloustarkkailuun.
Sivukivialueen vedet johdetaan vesiensuojelurakenteiden kautta myös
toiminnan päätyttyä. Mahdollista vesiensuojelun tehostamistarvetta ja
keinoja arvioidaan tarkkailun perusteella toiminnan aikana.
Vionnevan Natura-arvioinnin yhteydessä on arvioitu, että Syväjärven louhostoiminnalla on korkeintaan vähäisiä vaikutuksia Vionnevan Naturaalueeseen. Yhtiö on tehnyt toimenpiteitä läheisen maakotka reviirin laadun parantamiseksi ja suotuisan suojelutason turvaamiseksi. Toimenpiteet sisältävät myös vaikutustarkkailun. Syväjärven louhosalueen vaikutusten tarkkailuun Natura-alueen muun lajiston tai luontotyyppien osalta
ei ole perusteita. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on Natura-arvioinnista
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antamassaan lausunnossa (22.3.2018) todennut, että Rapasaaren louhoksen toiminnan aikana tulee tehdä linnustoseurantaa, jotta saadaan
tietoa louhoksen todellisista vaikutuksista Natura-alueen pesimälinnustoon. Syväjärven louhosalueen vaikutusten tarkkailuun Natura-alueen lajiston tai luontotyyppien osalta ei näin ollen katsota tarpeelliseksi.
Viitasammakoiden osalta seurantaa tehdään ELY-keskuksen poikkeuslupapäätöksen (Dnro EPOELY/30/2018, 2.2.2018) mukaisesti. Päätöksen
mukaan viitasammakkopopulaation kehittymistä perustetuissa sammakkolammissa seurataan järvien tyhjennyksen jälkeen 5 vuoden ajan.
Räjäytykset pyritään tekemään säännöllisesti. Räjäytysajoista tiedottamiseksi luodaan ennakoiva tiedotusjärjestelmä lähialueen asukkaille. Melua tuottavien toimintojen sijoittelussa otetaan huomioon melun leviäminen mahdollisiin häiriintyviin kohteisiin. Melua tuottavat koneet ja laitteet
suojataan/sijoitetaan tarvittaessa meluvallien taakse, jolla estetään melun
leviäminen häiriintyvien kohteiden suuntaan. Louhoksen syventyessä
louhostoiminnasta aiheutuva melu vähenee.
Tehtyjen selvitysten mukaan pölypäästöjen vaikutukset lähialueiden ilmanlaatuun ovat suhteellisen pieniä johtuen toiminnan päästöjen jaksottaisuudesta, sääolojen vaihtelusta sekä louhosalueen ja lähimpien häiriintyvien kohteiden välisestä etäisyydestä. Louhosalueella tehdään tarvittaessa pölyntorjuntatoimenpiteitä. Lupahakemuksen mukaisesti toiminnasta
aiheutuvaa pölyämistä seurataan jatkuvasti silmämääräisesti käyttötarkkailun yhteydessä. Tarvittaessa pölyämistä tarkkaillaan kertaluonteisilla
mittauksilla. Yhtiö on osallistunut vuonna 2018 Kokkolan seudun bioindikaattoriselvitykseen ja osallistuu toiminnan alkaessa myös alueellisen ilmanlaadun yhteistarkkailuun oman kuormituksen mukaisella osuudella.
Kiisupitoista kiilleliusketta ei läjitetä louhosalueelle vaan se toimitetaan
Kokkolan Sataman satamarakenteissa hyödynnettäväksi. Hyödyntämistä
koskeva lupamuutoshakemus on vireillä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa. Sivukiviä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan louhosalueen rakentamisessa, minkä lisäksi niitä toimitetaan louhosalueen
ulkopuolelle hyötykäyttöön. Läjitysalueiden maisemointisuunnitelma esitetään tarkemmin lupahakemuksen mukaisesti tehtävässä jälkihoitosuunnitelmassa.
7) Kruunupyyn kunnan teknisen ja ympäristölautakunnan lupajaoston
ja 8) kunnanhallituksen lausuntoihin hakija vastaa, että hakemuksessa
sekä sen täydennyksissä on esitetty ja perusteltu arvioita alapuolisiin vesistöihin kohdistuvasta kuormituksesta. Typpikuormituksen vähentämisen
mahdollisuuksiin on otettu kantaa erityisesti syyskuun 2018 täydennyksissä. Vesienkäsittelyrakenteiden (laskeutusaltaat, pintavalutuskentät) mitoitusperusteet on esitetty hakemuksen täydennyksessä 29.5.2018. Tarkkailutulokset toimitetaan myös Kruunupyyn kunnan ympäristöviranomaiselle.
9) Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomaisen lausuntoon hakija vastaa, että hakemuksessa ja edellä vastineessa perustellun
mukaisesti Ruohojärvien kuivattamisen ei arvioida aiheuttavan alapuolis-
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ten uomien eroosiota. Kuivatuspumppausten aikaisia vaikutuksia alapuolisiin uomiin tarkkaillaan Ruohojärvenojassa silmämääräisesti kalatalousviranomaisen esittämällä tavalla.
Sedimentin läjitysaltaan vedet johdetaan laskeutusaltaiden (CP1-CP5)
kautta pintavalutuskentälle (PVK2) ja edelleen Ruohojärvenojaan. Kiintoaine pidättyy laskeutusaltaiden pohjalle. Sedimentin läjitysalueelta ei
pääse kulkeutumaan kiintoainesta vesistöön. Syväjärven louhoksen sivukivijae, mahdollisesti happoa muodostava kiisupitoinen kiilleliuske (rikkipitoisuus noin 2 %) kuljetetaan Kokkolan Sataman satamarakenteissa hyödynnettäväksi, eikä sitä läjitetä Syväjärven louhosalueelle. Louhosalueelle läjitettävistä sivukivistä tai muusta louhosalueen toiminnasta ei arvioida
aiheutuvan hapanta valumaa.
GTK:n lokakuussa 2018 tekemässä kalliopohjavesi ja kuormitusarvioinnissa (lupahakemuksen täydennys) suolaisen kalliopohjaveden osuus on
noin 10 %. Kuormituksen perusteella on mallinnettu kloridin pitoisuus alapuolisessa vesistössä. Kloridin pitoisuuslisäyksen keskiarvo Ruohojärvenojassa on n. 50,5 mg/l. Ullavanjoessa pitoisuuslisäys on n. 1,8 mg/l.
Ruohojärvenojassa kloridin pitoisuus on ollut vuoden 2018 näytteissä
1,95-3,16 mg/l eli pitoisuuslisäys on huomattava. Ullavanjoen kloridipitoisuutta ei ole käytettävissä olevien tietojen perusteella määritetty, mutta lisäyksen arvioidaan kokonaisuudessa olevan varsin vähäinen.
Hakemuksen mukaiset vesiensuojeluratkaisut (altaat, pintavalutuskentät,
ojat) rakennetaan heti toiminnan alkuvaiheessa ennen toiminnan käynnistymistä.
Louhosvedet (louhokseen purkautuvat kalliopohjavedet ja sadevedet)
pumpataan louhoksesta kahden peräkkäisen laskeutusaltaan (PSP1,
MWCP) kautta pintavalutuskentälle (PVK1). Louhosveden sisältämä kiintoaines laskeutuu pääosin laskeutusaltaisiin, joiden jälkeen vesi johdetaan edelleen pintavalutuskentän, jossa kiintoainetta sitoutuu kasvillisuusteen, kautta Ruohojärvenojaan. Ruohojärvenojaan päätyvän kiintoaineksen määrä on arvioitu hakemuksessa. Typpikuormituksen vähentämiseen
ja vaikutuksiin on otettu kantaa lupaviranomaiselle syyskuussa 2018 toimitetuissa täydennyksissä, jotka painottuivat pääosin typpikuormituksen
arviointiin/mallinukseen ja hallintaan. Lisäksi yhtiö tutkii uusia mahdollisuuksia louhinnan ja räjäytysten typpikuormituksen vähentämiseen.
Ympäristölupaa on haettu Syväjärven louhosalueen toiminnoille. Muiden
mahdollisten louhosten suunnittelu ei ole edennyt vielä niin pitkälle, että
kaikkien louhosten kuormitus ja niiden yhteisvaikutukset voitaisiin tässä
vaiheessa arvioida. Kalaveden rikastamo sijaitsee yli kymmenen kilometrin etäisyydellä Syväjärven louhoksesta, jolle lupaa haetaan. Rikastamon
vedet johdetaan eri osaan vesistöä kuin Syväjärven louhoksen vedet ja
niiden mahdolliset yhteisvaikutukset on arvioitu pieniksi. Tehtyjen selvitysten ja mallinuksen perusteella Syväjärven louhoksen toiminta ei estä
alapuolisten vesistöjen hyvän fysikaalis-kemiallisen sekä ekologisen tilatavoitteen saavuttamista.

100
Ullavanjoen keskiosalla, louhoksen purkuvesien johtamiskohdan molemmin puolin on tänä vuonna (2018) selvitetty sähkökoekalastuksin sekä
mahdollisten kutupaikkojen kartoituksella joen kalataloudellista tilaa. Raportti valmistuu marraskuun aikana ja se liitetään täydennyksenä lupahakemukseen.
Louhoksen täyttymisen aikana osa louhoksen yläpuolisen valuma-alueen
vesistä johdetaan suoraan Ruohojärvenojaan, millä estetään Ruohojärvenojan kuivuminen. Lausunnossa todetun mukaisesti kalaston palautuminen uuteen järveen voi olla hidasta huomioiden myös alapuolisten virtavesien kalaston vähäisyys jo nykytilanteessa. Yhtiön arvion mukaan
toiminnasta ei alapuolisessa vesistössä aiheudu kalastolle tai kalastukselle sellaisia vaikutuksia, joiden ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi tulisi
määrätä toimenpiteitä (kalatalousvelvoite) tai niiden sijaan vuotuinen kalatalousmaksu. Yhtiö liittyy kalataloudelliseen yhteistarkkailuohjelmaan
toiminnan käynnistyttyä. Toiminnasta ei ole myöskään arvioitu aiheutuvan
vesistön tai sen rantojen käytölle korvattavaa vahinkoa, haittaa tai muuta
edunmenetystä, jota ei korvata kaivostoimituksessa.
Lupahakemuksessa esitetyn mukaisesti lupaviranomaiselle toimitetaan
jälkihoitosuunnitelma (sulkemissuunnitelma) viimeistään 12 kuukautta
ennen toiminnan lopettamista. Suunnitelmassa esitetään louhoksen ja läjitysalueiden jälkihoitotoimenpiteet ml. maisemointi, louhosalueen vesien
johtaminen ja mahdollinen käsittely jälkihoitotoimien toteuduttua sekä tarkennettu jälkitarkkailusuunnitelma. Jälkitarkkailusuunnitelmaan sisällytetään myös esitys kalastotarkkailun toteuttamisesta.
12) Keski-Pohjanmaan liiton lausuntoon hakijalla ei ole huomautettavaa.
14) Kälviän-Ullavan yhteisten vesialueiden osakaskunnan ja Perhonjoen
alaosan osakaskuntien muistutukseen hakija vastaa, että ympäristölupahakemus on laadittu ympäristöhallinnon yleisen ympäristölupahakemuslomakkeen ja sitä koskevan täyttöohjeen mukaisesti. Hakemus on
pyritty laatimaan selkeäksi ja eri asiakokonaisuudet on esitetty erillisissä
liitteissä, jolla on pyritty helpottamaan koko lupakokonaisuuden hallintaa.
Hakemuksessa on pyritty johdonmukaisesti käyttämään samoista asioista
samoja termejä. Osa piirustuksista on alkujaan laadittu englanninkielisinä,
minkä vuoksi niissä on pintavalutuskentistä käytetty lyhennettä WL (”wetland”).
Täydennyksessä 29.5.2018 on päivitetty Ruohojärvistä poistettavan sedimentin määrää. Hakemusasiakirjoihin kuuluvia liitteitä ei ole tältä osin
kuitenkaan päivitetty, kuten täydennyskirjeessä on todettu. Ympäristölupahakemuksen liitteenä olevassa YVA-selostuksessa on kuvattu vuonna
2014 otettujen sedimenttinäytteiden tuloksia. Syväjärven ja Heinäjärven
sedimentin pintakerroksesta yli 20 p-% todettiin olevan eloperäistä ainesta (turvetta ja liejua). Sedimenttien metallipitoisuuksissa ei ole todettu
poikkeuksellisen korkeita tai matalia arvoja.
Ruohojärvet kuivataan pumppaamalla vedet lietteen yläpintaan. Pumppauksella järven pinnasta estetään pohjalietteen sekoittuminen veteen,
mikä vähentää kiintoaineksen kulkeutumista alapuoliseen Ruohojär-
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venojaan. Allas DP1 on mitoitettu toiminnan aikana muodostuvien vesien
käsittelyä varten. Altaan DP1 mitoitusvirtaama (0,043 m3/s) on huomattavasti suurempi kuin Syväjärvestä pumpattavan veden määrä (25 l/s eli
0,025 m3/s).
Tyhjennysveteen irtoavan pohjalietteen määrää vähennetään pumppaamalla kuivatusvedet järven pinnasta siten, että pohjalietettä sekoittuu
pumpattavaan veteen mahdollisimman vähän. Järvet kuivatetaan pumppaamalla vesi lietepintaan saakka. Veden pumppauksen jälkeen sedimentti poistetaan kuivatuista järvistä. Tarvittaessa kuivattuihin järviin rakennetaan sedimentin poistoon käytettävästä menetelmästä riippuen kuivatusojat, joihin vesi pumppausten päätyttyä kertyy.
Pintavalutuskenttää 1 (PVK1 eli sama kuin piirustuksissa esitetty WL1) on
mitoitettu toiminnan aikana muodostuvien suurempien vesimäärien käsittelyyn, ei järvien kuivatusvesien käsittelyyn. Kuten hakemuksessa ja edellä vastineessa on esitetty, johdetaan pintavalutuskentälle osa Ruohojärvien kuivatuksessa muodostuvista vesistä pumppauksen loppuvaiheessa.
Tällä valmistellaan pintavalutuskenttä louhostoiminnan aikaista käyttöä
varten.
Suunnitelmia tehdessä on sedimentin laatu arvioitu ”normaaliksi” järvisedimentiksi, jolle rakennettavien vesiensuojelurakenteiden mitoitus on
riittävä. Ympäristö- ja luontoselvityksissä ei ole tullut esille mitään poikkeavaa, joka edellyttäisi järvien sedimentin rakenteen tarkempaa selvitystä. Erillisessä järvien kuivatussuunnitelmassa on riittävästi käsitelty mahdollisia ympäristövaikutuksia. Luontovaikutukset, mm. viitasammakon
suojelutason turvaamiseksi, on minimoitu tyhjennyksen ajoituksella.
Louhosalueen vesitasetta, typpikuormituksen vähentämistä ja vaikutuksia
on kuvattu tarkemmin lupaviranomaiselle syyskuussa 2018 toimitetuissa
täydennyksissä (mm. päivitetty GoldSIM -mallinnus). Typen toksinen pitoisuus perustuu YVA-selostuksen ja sen liitteenä olevassa typpiselvityksessä esitettyihin typen ekotoksikologisten tutkimusten tuloksiin sekä
maailmalla esitettyihin akuutin ja kroonisen toksisuuden raja-arvoihin. Nitraatin toksisuutta selvittävissä tutkimuksissa Kanadassa (Kanadan ympäristöministeriö CCME) on asetettu pitoisuusraja 3,0 mg/l nitraattitypelle
herkimpien vesieliöiden suojelemiseksi. Herkimpinä eliöinä voidaan tarkastelun perusteella pitää kalojen ruskuaispussipoikasia. Herkimmän
eliölajin (Lake trout embryo) osalta vähäisiä vaikutuksia (LOEC eli Lowest
Observable Effect Concentration) on todettu tutkimuksissa 18,7 mg/l ylittävillä nitraattipitoisuuksilla. Pintavalutuskentällä ei voida olettaa esiintyvän herkimpiä vesieliöitä (selkärangattomat, kalojen varhaisvaiheet).
Ruohojärvenojan kalakantaa ei myöskään arvioida merkittäväksi, minkä
vuoksi vaikutukset on arvioitu pieniksi. Typpikuormituksen vähentämiseen
sekä pintavalutuskentän soveltuvuuteen typen poistoon kaivosvesistä on
otettu kantaa edellä vastineessa, lupahakemuksessa, YVA-selostuksen
liitteenä olevassa typpiselvityksessä sekä lupaviranomaiselle syyskuussa
2018 toimitetuissa täydennyksissä.
Kalatalousmaksuun on otettu kantaa edellä Varsinais-Suomen ELYkeskuksen lausunnon vastineessa.
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Ruohojärvien kuivatusvesien kiintoainepitoisuutta seurataan hakemuksessa esitetyn tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Kuivatusvedet johdetaan alapuolisiin vesistöihin pumppaamalla, jolloin virtaamaa seurataan
pumppaustehon perusteella jatkuvatoimisesti. Automaattinen virtaaman
ja sameuden mittaus ei kuivattamisesta aiheutuvat vähäiset haitat huomioiden ole perusteltua. Myöskään raja-arvojen asettamista kuivatusvesille
ei samasta syystä katsota tarpeelliseksi. Louhosalueelta lähtevien vesien
tarkkailuun on otettu kantaa edellä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen
lausunnon vastineessa.
Yhtiö esittää, että Ruohojärvien kuivattamiseen liittyvät käyttöoikeudet ja
niistä aiheutuvat korvaukset ratkaistaan kaivoslain mukaisessa toimituksessa, jolloin vältytään samojen asioiden yhtäaikaisilta ja päällekkäisiltä
käsittelyiltä eri viranomaisissa ja mahdollisilta ristiriidoilta eri päätösten
väillä.
15)

Ullavan kalastusseura ry:n muistutukseen vesienkäsittelyn osalta hakija vastaa, että Ruohojärvien kuivatusvedet käsitellään hakemuksessa ja
edellä vastineessa esitetyn mukaisesti. Laskeutusaltaiden mitoitukseen
ja kasvillisuuden kykyyn sitoa typpeä, arseenia ja muita raskasmetalleja
on otettu kantaa edellä vastineessa. Pintavalutuskentille ei ole vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja louhosalueella tai sen lähiympäristössä. Louhosalueen ympäristö on pääosin ojitettua aluetta, eikä esim. luonnontilaisia turvealueita ole lähialueella. Pintavalutuskenttien paikat on louhosalueella valittu siten, että ne soveltuvat tarkoitukseen. Pintavalutuskenttien tarkennetut suunnitelmat on esitetty hakemuksen täydennyksissä.
Sivukivialueiden ja muiden varastoalueiden vesienjohtaminen ja käsittely toteutetaan hakemuksessa esitetyn mukaisesti. Sivukivialueen
vedet johdetaan pintavalutuskentän kautta myös toiminnan päätyttyä.
Toiminnassa olevien alueiden vedet johdetaan laskeutusaltaiden kautta
pintavalutuskentille (PVK1, PVK2) ja edelleen Ruohojärvenojaan. Sivukivialueiden maisemointi esitetään tarkemmin ennen toiminnan päättymistä tehtävässä jälkihoitosuunnitelmassa.
Typpikuormituksen vähentämiseen on otettu kantaa lupaviranomaiselle
syyskuussa 2018 toimitetuissa täydennyksissä. Typen kemiallinen poisto
ei ole teknistaloudellisesti mahdollista.
Kloridipitoisten kalliopohjavesien osalta vastine on esitetty edellä (Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto ja vastine).
Hakemuksessa on esitetty perusteet typen, kiintoaineen sekä arseenin
päästöraja-arvoille. Muiden haitta-aineiden osalta päästöraja-arvojen
asettamista ei nähdä tarpeellisena. Päästöraja-arvoihin on otettu kantaa
edellä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunnon vastineessa ja typen päästöraja-arvon osalta lupaviranomaiselle syyskuussa 2018 toimitetuissa täydennyksissä.
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Ympäristölupaa on haettu Syväjärven louhostoiminnalle. Muiden louhosalueiden yhteisvaikutusten arviointi ei liity nyt käsittelyssä olevaan lupahakemukseen.
Vastine kalatalousmaksun osalta on esitetty edellä Varsinais-Suomen
ELY-keskuksen (kalatalousviranomainen) lausunnon yhteydessä. Jälkihoitosuunnitelman yhteydessä otetaan kantaa jälkitarkkailuun.
Tarkkailuohjelman sisältöön on tarkemmin otettu kantaa ja vastattu edellä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunnon vastineessa. Mahdollisiin lupaehtojen ylityksiin reagoidaan viipymättä.
Lupahakemukseen liitetyn kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman mukaisesti louhosalueella muodostuvat kaivannaisjätteet luokitellaan pysyviksi kaivannaisjätteiksi. Kaivannaisjäteasetuksen (190/2013) 1 §:n 2
momentin mukaan asetuksen vakuutta koskevaa 10 §:ää ei sovelleta
pysyvään kaivannaisjätteeseen, jos jäte sijoitetaan muulle kuin suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavalle kaivannaisjätteen jätealueille.
16) Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry:n muistutukseen
hakija vastaa, että sukeltaja- ja korentoselvitykset on tehty kesän 2018
aikana. Selvitysten raportin luonnos on toimitettu lupaviranomaiselle
20.9.2018. Lepakkoselvityksestä laadittu raportti on esitetty YVAselostuksen liitteenä 5.
Hakemuksessa Ruohojärvien kuivattamisesta on käytetty termiä määräaikainen kuivattaminen (vrt. hakemuksen liite 10B: Ruohojärvien määräaikainen kuivattaminen, toimenpiteet ja vaikutukset). Kuten hakemuksessa on kuvattu, kuivataan Ruohojärvet niiltä osin kuin avolouhos ulottuu järvien kohdalle. Heinäjärven itäreuna ja Syväjärven itäpuoleinen osa
jäävät avolouhoksen ulkopuolelle. Kaikilta osin toiminnan päätyttyä muodostuvan vesialueen reunat eivät siis ole louhoksen reunoja. Louhoksen
reunoilla kallio ei ulotu maanpinnalle, joten muodostuvan järven rannat
ovat sorarantoja eivät jyrkkäreunaisia kallioita.
Louhoksen suolaisten kuivanapitovesien osuus on noin 10 % louhoksen
kokonaiskalliopohjavesistä. Sen vaikutuksia alapuolisen vesistön pitoisuuksiin on kuvattu louhoksen virtaama- ja haitta-ainemallinnus raportissa, joka on toimitettu lupaviranomaiselle syys- ja lokakuussa 2018.
Typpikuormitukseen, sen vähentämiseen ja vaikutuksiin on otettu kantaa
lupaviranomaiselle syys- ja lokakuussa 2018 toimitetuissa täydennyksissä. Kuten hakemuksessa ja edellä vastineessa on todettu, ei louhosalueelta ole arvioitu aiheutuvan hapanta valumaa.
Tällä hakemuksella on haettu lupaa Syväjärven louhosalueen toiminnoille. Muiden louhosten osalta suunnittelu ei ole edennyt vielä niin pitkälle,
että kaikkien louhosten kuormitus ja vaikutukset voitaisiin tässä vaiheessa arvioida. Muiden mahdollisesti avattavien louhosten vaikutukset eivät
liity käsittelyssä olevaan hakemukseen. Myöskään Kalaveden rikastamon vaikutukset eivät liity käsittelyssä olevaan lupahakemukseen.
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Haitallisten metallien ja raskasmetallien pitoisuudet ja kuormitus louhosalueen vesissä on arvioitu ympäristölupahakemuksessa ja sen täydennyksissä. Kuten edellä vastineessa on todettu, on metallien ja raskasmetallien pitoisuudet arvioitu vähäisiksi. Vastine haitallisten metallien
ja raskasmetallien pääsystä vesistöihin on esitetty edellä (mm. Kaustisen
kunnan ympäristölautakunnan lausunnon vastine).
Syväjärven sivukivilajien määräosuuksien optimointi perustuu Surpacohjelmalla tehtyyn 3D-digitointiin, kuten on kuvattu hakemukseen liitetyssä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa. Digitointien avulla on
pystytty määrittämään kunkin kivilajiyksikön tilavuus ja massa. Lähtötietoina on käytetty alueella tehtyjen useiden kymmenien syväkairausten
tuloksia. Kiisupitoisen kiilleliuskeen määrä on viimeisten arvioiden mukaan (lokakuu 2018) noin 4,4 % louhittavien sivukivien määrästä. Tämä
sivukivijae toimitetaan hakemuksessa esitetysti hyödynnettäväksi kiertotalousperiaatteiden mukaisesti Kokkolan Sataman satamarakenteissa.
Kiisupitoista kiilleliusketta ei läjitetä Syväjärven louhosalueelle.
MERKINTÄ
Aluehallintovirastolla on ollut asiaa käsiteltäessä ja ratkaistaessa käytettävissä 28.6.2018 annettu YVA-yhteysviranomaisen lausunto (Dnro
EPOELY/8/07.04/2014) ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖS
Ympäristöluparatkaisu
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myöntää Keliber Oy:lle ympäristöluvan Kaustisen ja Kokkolan kunnissa sijaitsevan Syväjärven kaivoksen toimintaan. Ympäristölupa koskee, niiltä osin kuin tällä päätöksellä ei toisin
määrätä, hakemuksen mukaista ja laajuista, enintään 540 000 tonnin vuotuista spodumeenipegmatiittimalmin ja kokonaislouhintana enintään 5 Mt vuotuista louhintaa avolouhoksesta, malmin ja sivukiven murskausta, kaivannaisjätteiden käsittelyä ja läjitystä jätealueille ja näihin liittyviä aputoimintoja sekä
käsitellyn jäteveden johtamista Ruohojärvenojaan ja edelleen alapuoliseen
vesistöön.
Toiminnassa on noudatettava tässä päätöksessä annettuja lupamääräyksiä.
Toiminnasta yleiselle ja yksityiselle kalatalousedulle aiheutuvien kalasto- ja kalastusvahinkojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi määrätään kalatalousmaksu.
Ennalta arvioiden hankkeesta ei aiheudu muuta vesistöön tai sen käyttöön
kohdistuvaa korvattavaa tai toimenpitein hyvitettävää vahinkoa. Ennakoimattoman vahingon varalta annetaan ohjaus.
Vesitalousluparatkaisu
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myöntää Keliber Oy:lle luvan Kokkolan kaupungissa Ullavassa sijaitsevien Syväjärven ja Heinäjärven määrä-
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aikaiseen kuivattamiseen, sedimenttien poistamiseen tarpeellisilta osin sekä
patojen rakentamiseen järvien pohjaan avolouhoksen reunan läheisyyteen
hakemuksessa esitetyn mukaisesti ja siten muutettuna kuin lupamääräyksistä ilmenee.
Lupa on voimassa kaivostoiminnan keston ajan.
Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu korvattavaa tai toimenpitein hyvitettävää vahinkoa, haittaa tai muuta edunmenetystä. Ennakoimattoman vahingon varalta annetaan ohjaus. Järvien tyhjentämisestä aiheutuva kalataloushaitta tutkitaan järven täyttämistä koskevan päätöksen yhteydessä.
Toiminnassa on noudatettava tässä päätöksessä annettuja lupamääräyksiä.
Vesitalousluvan mukaista Syvä- ja Heinäjärven tyhjentämistä ei saa aloittaa
ennen kuin ympäristönsuojelulain mukainen lupa on lainvoimainen ja kaivosalueen käyttöoikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien lunastaminen on
suoritettu kaivoslain 77 §:n mukaisessa kaivostoimituksessa.
LUPAMÄÄRÄYKSET
Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi
Toiminnan järjestämistä koskevat yleiset määräykset
1. Luvan saajan on oltava jatkuvasti riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista (selvilläolovelvollisuus). Tässä päätöksessä määrätyn käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailun lisäksi luvan saajan on mm. tuotantoprosessia ja sen tarkkailua jatkuvasti kehittämällä, malmin, sivukiven
ja kemikaalien ominaisuuksia koskevaa tietoa lisäämällä sekä toimialakohtaista tietoa ja alan teknistä kehitystä hyödyntämällä varmistettava,
etteivät toiminnan päästöt ja haitalliset vaikutukset poikkea siitä, mitä lupahakemuksessa on esitetty ja mille lupa on myönnetty.
Kaivoksen prosessien ohjaus- ja seurantajärjestelmät on suunniteltava ja
toteutettava sekä niitä on kehitettävä siten, että ne tuottavat luvan saajalle sellaista reaaliaikaista tietoa, jonka perusteella pystytään arvioimaan
myös tällä päätöksellä asetettujen toiminnan ympäristönsuojeluvaatimusten täyttyminen.
Jos toiminnasta aiheutuu tai uhkaa aiheutua sellaisia päästöjä tai ympäristövaikutuksia, joita ympäristölupahakemuksen päästö- tai vaikutusarvioissa ei ole ennakoitu eikä niihin siten tällä päätöksellä ole lupaa myönnetty, on asiasta viipymättä ilmoitettava Etelä-Pohjanmaan ELYkeskukselle sekä Kaustisen ja Kokkolan kuntien ympäristönsuojelu- ja
terveydensuojeluviranomaisille.
Luvan saajan on lisäksi viipymättä ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin
pilaantumisen ehkäisemiseksi tai jos pilaantumista on jo aiheutunut, sen
rajoittamiseksi mahdollisimman vähäiseksi (pilaantumisen torjuntavelvol-

106
lisuus). Mikäli päästöjen tai niiden vaikutusten muutos on olennainen lupahakemukseen ja tähän lupapäätökseen nähden, on luvan saajan lisäksi laitettava tältä osin aluehallintovirastossa vireille luvan muuttamista
koskeva hakemus.
2. Luvan saajan on toimitettava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hyväksyttäväksi suunniteltuja ympäristönsuojelurakenteita koskevat suunnitelmat (esim. kaivannaisjätealueet, varastoalueet, selkeytysaltaat ja pintavalutuskentät sekä muut rakenteet, joilla estetään tai vähennetään päästöjen muodostumista ja leviämistä ympäristöön), tämän päätöksen määräysten mukaisiksi tarkistetut ja päivitetyt yksityiskohtaiset rakennus- ja
laadunvalvontasuunnitelmat sekä työselostukset viimeistään kolme kuukautta ennen niiden rakentamisen aloittamista.
Ympäristönsuojelurakenteet voidaan ottaa käyttöön, kun EteläPohjanmaan ELY-keskus on riippumattoman valvojan yhteenvedon ja
laadunvalvontakokeiden tulosten perusteella todennut tehtyjen rakenteiden täyttävän niille asetetut vaatimukset.
Ympäristönsuojelurakenteita koskevat suunnitelmat ja mitoituslaskelmat
tulee toimittaa tiedoksi myös Kaustisen kunnan ja Kokkolan kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaiselle.
3. Toimintaan liittyvät patorakenteet sekä patorakenteiden toimivuuteen liittyvä tarkkailu on toteutettava patoturvallisuusviranomaisen vaatimusten
mukaisina. Patoja koskevat yleissuunnitelmat on täydennettävä rakennussuunnitelmatasoisiksi ja nämä tarkemmat toteuttamissuunnitelmat sekä patoturvallisuuteen liittyvää tarkkailua koskevat suunnitelmat on toimitettava patoturvallisuusviranomaiselle hyvissä ajoin ennen rakentamisen
aloittamista, patoturvallisuusviranomaisen kanssa sovittavana ajankohtana.
Padot voidaan ottaa käyttöön, kun patoturvallisuusviranomainen on patoturvallisuuslain mukaisesti luokitellut padot ja hyväksynyt vahingonvaaraselvityksen ja tarkkailuohjelman.
4. Tämän päätöksen mukaisen toiminnan edellyttämät mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset on tehtävä pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin.
5. Rakentamisessa ja ympäristönsuojelurakenteiden toteutuksessa on noudatettava rakentamista ja käytettäviä materiaaleja koskevia standardeja
sekä yleisesti käytettyjä ja hyväksyttäjä rakennus- ja työtapoja niin, että
laadukkaan rakentamisen ja hyvän rakentamiskäytännön vaatimukset
täyttyvät. Rakentamiseen vaadittavan ammattitaidon, työmaajärjestelyjen
sekä rakentamisen osalta on noudatettava alaa koskevia yleisiä hyväksyttyjä menetelmiä, standardeja tai normeja.
6. Luvan saajan on järjestettävä ympäristönsuojelu- ja patorakenteiden oikean toteuttamisen varmistamiseksi riippumaton laadunvalvonta. Laadunvalvojan on oltava ympäristönsuojelurakenteiden osalta EteläPohjanmaan ELY-keskuksen ja patorakenteiden osalta Kainuun ELY-
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keskuksen hyväksymä asiantuntijataho, joka ei ole kyseisen kohteen
suunnittelija tai toteuttaja ja jonka asiantuntemus ympäristönsuojelurakenteiden toteuttamisessa tai niiden valvonnassa on osoitettu.
Valitun laadunvalvojan on oltava rakennustyömaalla jatkuvasti tai käytävä
rakennuskohteissa vähintään ELY-keskuksen hyväksymän laadunvalvontasuunnitelman mukaisesti tai muuten ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla niin, että hänen on mahdollista todeta keskeisten työvaiheiden toteutuminen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti ja niiden laadunvarmennuksen toimivuus, tarkastaa laadunvalvonnan tulokset, puuttua mahdollisiin epäkohtiin sekä varmistaa, että todetut puutteet ja virheet on korjattu asianmukaisesti.
Laadunvalvojan havaitsemista puutteista ja virheistä on ilmoitettava viipymättä ELY-keskuksille.
Laadunvalvojan on laadittava kunkin kohteen rakentamisen laadunvalvonnasta yhteenvetoraportti, joka sisältää laadunvalvonnan tulokset. Raportista on käytävä ilmi muun muassa todetut poikkeamiset asetetuista
vaatimuksista ja laadunvalvontasuunnitelmasta sekä toteutetut toimenpiteet puutteiden ja virheiden korjaamiseksi.
7. Luvan saajan on nimettävä ympäristönsuojeluun liittyvien asioiden ja kaivannaisjätteiden jätealueiden vastuuhenkilö(t) ja heidän yksityiskohtaiset
vastuualueensa ja ilmoitettava hänen/heidän yhteystiedot EteläPohjanmaan ELY-keskukselle sekä Kaustisen kunnan ja Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja terveydensuojeluviranomaiselle. Luvan saajan on huolehdittava vastuuhenkilöiden riittävästä kouluttamisesta ja pätevyyden ylläpitämisestä.
8. Kaivosalueelta ei saa kaataa puustoa muutoin kuin mikä on tarpeen rakentamisen tai hankkeen toteuttamisen vuoksi.
9. Luvan saajan on ilmoitettava vähintään kuukautta aikaisemmin kaivoshankkeeseen liittyvien rakentamistöiden aloittamisesta Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskukselle, Kaustisen kunnan ja Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja terveydensuojeluviranomaiselle sekä Länsi- ja
Sisä-Suomen aluehallintovirastolle.
Kaivostoiminnan aloittamisesta (malmin louhinnan alkaminen) on ilmoitettava vähintään kuukautta aikaisemmin Etelä-Pohjanmaan ELYkeskukselle, Kaustisen kunnan ja Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja terveydensuojeluviranomaiselle sekä aluehallintovirastolle.
10. Kaikista toiminnan muutoksista on ilmoitettava Etelä-Pohjanmaan ELYkeskukselle ja annettava tiedoksi Kaustisen ja Kokkolan kuntien ympäristönsuojeluviranomaiselle ja terveydensuojeluviranomaiselle. Ilmoituksiin
on liitettävä arvio muutoksen vaikutuksista päästöihin ja niiden ympäristövaikutuksiin tarkasteltuna kaikkien päästöelementtien osalta sekä luvan
saajan oma arvio siitä, edellyttääkö muutos ympäristöluvan muuttamista
tai tarkkailun tarkentamista.
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Päästöt vesiin ja vesien johtaminen
11. Puhtaat sade-, sulamis- ja valumavedet ja muut vedet, joista ei aiheudu
päästöjä tai ympäristön pilaantumisen vaaraa, on pidettävä erossa likaantuneista vesistä.
Puhtaiksi todetut vedet saa johtaa alapuoliseen uomaan. Kyseisten vesien likaantumattomuus on tarvittaessa osoitettava vedenlaatuselvityksin
ja -mittauksin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla.
Avolouhoksen kuivatusvedet, louhitun malmin, sivukiven tai läjitetyn jätteen kanssa kosketuksiin joutuvat sade-, valuma- ja suotovedet sekä
muut vastaavat likaantuneet vedet (jätevedet) on kerättävä ja käsiteltävä
lupamääräyksen 14 mukaisesti.
12. Kaivosalueen toiminnan aikainen vesienkäsittely ja vesienkäsittelyrakenteet tulee toteuttaa hakemuksen Liitteessä 1, Vesien johtaminen ja rakenteet (19.12.2018, 1:5000) sekä Liitteessä 2, Toiminnan aikainen vesien
johtaminen (19.9.2018, 1:2500) esitettyjen suunnitelmien mukaisesti.
Pintavesien pääsy louhokseen, sivukiven läjitysalueelle ja muille kiviaineksien varastokentille on rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi louhoksen ja kenttien ympärille tehtävillä ympärysojilla.
Päästöjä vesiin rajoittavat vesienkäsittelyrakenteet kuten altaat ja pintavalutuskentät ja näihin liittyvät vesienjohtamisjärjestelmät kuten ojitukset on
rakennettava pääosin valmiiksi ennen varsinaisen kaivostoiminnan aloittamista. Kunkin yksittäisen rakentamiskohteen vesienkäsittely- ja johtamisrakenteet mukaan lukien vesitalousluvan lupamääräyksissä määrätyt
rakenteet on oltava kaivosalueella valmiina ennen päästöjä aiheuttavien
toimintojen aloittamista.
13. Kaivoksen rakentamisvaiheessa eri rakentamisalueilla muodostuva kiintoainepitoinen valumavesi on johdettava selkeytysaltaiden ja pintavalutuskentän kautta Ruohojärvenojaan.
Rakentamisalueilta, joilta vesiä ei ole mahdollista johtaa selkeytysaltaaseen ja ennen selkeytysaltaan valmistumista rakennettavissa kohteissa
on johtaminen toteutettava vähintään valuma-alueen koon mukaan mitoitetun paikallisen selkeytysaltaan ja mahdollisuuksien mukaan pintavalutuksen kautta Ruohojärvenojaan. Näiden paikallisten vesien johtamisjärjestelyjen rakentamissuunnitelmat on toimitettava vähintään kaksi kuukautta ennen niiden toteuttamista Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle.
Rakentamisaikana maastoon johdettavien vesien kiintoainepitoisuus saa
olla enintään 30 mg/l.
14. Kaikki vesistöön johdettavat lupamääräyksessä 11 tarkoitetut jätevedet
on käsiteltävä hakemuksessa esitetyllä tai vähintään vastaavan tehoisella
tavalla niin, että pintavalutuskentiltä (PVK 1 ja PVK 2) Ruohojärvenojaan
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johdettavan veden kokonaispitoisuudet alittavat seuraavat päästörajaarvot:
Arseeni
0,1 mg/l
Kokonaistyppi 30 mg/l
sulfaatti 500 mg/l
Kiintoaine (hehkutusjäännös) 15 mg/l
Arseeni- ja sulfaattipitoisuus on laskettava virtaamapainotteisena kuukausikeskiarvona ja kokonaistyppipitoisuus virtaamapainotteisena puolivuosikeskiarvona. Kiintoaineen hehkutusjäännöksen pitoisuus on laskettava johtamisvuorokausien virtaamapainotteisena puolivuosikeskiarvona.
Käsitellyn ja vesistöön johdettavan jäteveden pH:n on oltava jatkuvasti
6,0-9,0 välillä.
Vesistöön johdettavan veden tavoitearvona on kokonaistyppipitoisuuden
osalta 20 mg/l virtaamapainotteisena neljännesvuosikeskiarvona. Tavoitearvot ylittävistä pitoisuuksista ja toimista, joihin on ryhdytty tavoitearvon
alittumiseksi, on ilmoitettava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle.
Kaivosalueelta Ruohojärvenojaan johdettavien, lupamääräyksen 11 tarkoittamien käsiteltyjen jätevesien aiheuttama yhteenlaskettu päästö vesiin
saa olla kokonaistypen osalta enintään 15 000 kg/a.
15. Luvan saajan on otettava kaivoksella käyttöön vesitaseen hallintaan ja
sen ennustamiseen liittyvä mallinnusohjelma ja hankittava tarkkailun ja
muualta saatavilla olevan tiedon kautta tarvittavat lähtötiedot mahdollisimman luotettavan mallinnuksen kehittämiseen ja ylläpitämiseen.
16. Toimintaa on harjoitettava siten, että vesienkäsittelyrakenteissa on aina
riittävästi vesivarastotilaa ja puhdistusjärjestelmässä käsittelykapasiteettia
tilastollisesti ennakoitavien vähintään 1/20 vuodessa sattuvien rankkasateiden, sateisten jaksojen tai kevään sulamisvesien varalle.
Toiminnanharjoittajan on myös varauduttava vesienkäsittelyrakenteiden
vesivarastokapasiteetin ylittävien vesimäärien hallintaan siten, että lupamääräyksessä 14 asetettuja päästöraja-arvoja ei ylitetä.
17. Louhinnassa on käytettävä pääsääntöisesti räjähdysaineita, joissa typpi
on niukkaliukoisessa muodossa. Reikien panostus ja räjäytys on tehtävä
siten, että sivukiven tai malmin sekaan jäävän räjähtämättömän räjähdysaineen määrä on mahdollisimman pieni. Räjähteen käsittelytapoja on
jatkuvasti kehitettävä niin, että räjähtämättömän räjähdysaineen määrä
on mahdollisimman pieni.
18. Luvan saajan on louhinnan aikana tiivistettävä riittävästi kallioruhjeita, mikäli toiminnan aikana osoittautuu, että kallioruhjeista purkautuu merkittävästi suolaantunutta tai muita epäpuhtauksia sisältävää vettä.
Mikäli lopulliseen louhittuun kallioseinämään jää kiilleliuskepintainen kallio
on
se
ruiskubetonoitava
happamuushaittojen
estämiseksi/vähentämiseksi. Ruiskubetonointi on tehtävä mahdollisimman nopeasti
louhostoiminnan sen salliessa.
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19. Pintavalutuskentillä olevat ojat on tukittava ennen kenttien käyttöönottoa
ELY-keskuksen kanssa sovittavalla tavalla. Käyttötarkkailussa pintavalutuskentillä havaitut mahdolliset oikovirtaukset on estettävä padotuksin
tai muilla toimenpiteillä ja penkereiden vuodot on estettävä.
Selkeytysaltaiden ja pintavalutuskenttien toimivuutta sekä selkeytysaltaiden täyttymistä on seurattava säännöllisesti. Jätevesien laskeutustulosta
heikentävä ylijäämäliete on poistettava selkeytysaltaista. Liete saadaan
sijoittaa sivukivien läjitysalueelle tai sedimenttien läjitysaltaaseen.
20. Luvan saajan on osallistuttava pintavalutuskentältä vesien johtamiseen
käytettävän Ruohojärvenojan kunnossapitoon osaltaan ja siltä osin kuin
kunnostustarve johtuu kaivosalueen vesien johtamisesta.
Päästöt ilmaan
21. Toiminnasta aiheutuvaa pölyämistä on tarkkailtava silmämääräisesti ja
ehkäistävä jatkuvasti. Murskauksessa pölypäästöjä on rajoitettava pitämällä pudotuskorkeudet mahdollisimman pieninä, koteloimalla päästölähteet kattavasti ja tiiviisti taikka käyttämällä pölyn torjumisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa.
Varastokasat ja ajoneuvojen kuormat on tarvittaessa kasteltava ja pölyn
leviäminen ajoneuvoista toiminta-alueen ulkopuolella on estettävä. Porausyksiköt on varustettava pölyn talteenottolaittein. Kuljetettaessa malmia rikastettavaksi malmikuormat on peitettävä pölyämisen estämiseksi.
Hajapölypäästöjä on rajoitettava liikenneväylien sekä louhos- ja varastointialueiden suunnitelmallisella pölyn sidonnalla ja toimintatapoja kehittämällä.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus voi tarvittaessa määrätä luvan saajan
selvittämään kaivoksen toiminnasta aiheutuvat pölyhaitat ja ryhtymään
toimiin pölyhaitan torjumiseksi.
22. Toteutetuista pölyn torjuntatoimenpiteistä on raportoitava ympäristönsuojelun vuosiyhteenveden yhteydessä.
Toiminta-ajat, melu ja tärinä
23. Louhosalueen toiminnoista louhintaa (poraukset, räjäytykset), malmin ja
sivukiven murskausta sekä lajittelua ja malmin sekä kiisuliuskeen kuljetuksia saa tehdä arkipäivisin (maanantai-perjantai) kahdessa vuorossa
kello 7–22 välisenä aikana. Louhosalueen sisällä kiviainesten lastausta ja
kuljetusta saa tehdä ympäri vuorokauden arkipäivisin (maanantaiperjantai).
Poikkeustilanteissa louhosalueella voidaan toimia myös viikonloppuisin
vastaavasti kahdessa vuorossa klo 07-22. Poikkeustilanteista perusteluineen tulee ilmoittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle.
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Avolouhoksen räjäytykset tulee pääsääntöisesti suorittaa päivällä ennalta
ilmoitettuina aikoina, joista on tiedotettu kuukausi ennen kaivostoiminnan
aloittamista vaikutusalueen asukkaille.
24. Kaivostoiminnasta aiheutuva melutaso ei saa ylittää asumiseen tai vapaa-ajanasumiseen käytettävien rakennettujen kiinteistöjen piha-alueella
päiväaikaista (klo 07-22) A-painotettua ekvivalenttitasoa 55 dB(A) eikä
yöaikaista (klo 22-07) A-painotettua ekvivalenttitasoa 50 dB(A).
25. Tehokas meluntorjunta on otettava huomioon koneiden ja laitteiden
suunnittelussa, valinnassa, käytössä ja kunnossapidossa. Puhaltimet,
tuulettimet ja muut vastaavat pistemäiset melun päästölähteet on koteloitava melun vaimentamiseksi ja melun leviämisen estämiseksi. Toteutetuista meluntorjuntatoimenpiteistä on raportoitava ympäristönsuojelun
vuosiyhteenvedon yhteydessä.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus voi tarvittaessa määrätä luvan saajan
selvittämään kaivoksen toiminnasta aiheutuvat meluhaitat ja ryhtymään
toimiin meluhaitan torjumiseksi.
26. Räjäytyksistä aiheutuvaa tärinää on ehkäistävä räjäytysteknisin toimenpitein, kuten käyttämällä aikahidastenalleja ja rajoittamalla räjäytettävien
kenttien kokoa sekä kehittämällä ja ottamalla käyttöön muita työ- ja toimintatapoja. Räjäytykset on suunniteltava ja toteutettava siten, että niistä
ei aiheudu heilahdusnopeuksia, jotka voivat vahingoittaa kaivosalueen ulkopuolella olevia rakennuksia.
Kaivannaisjätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen
27. Toiminnassa muodostuvien ympäristönsuojelulain 113 §:ssä tarkoitettujen
kaivannaisjätteiden nimikkeet ovat jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (179/2012) mukaisesti:
Jae
Sivukivi
Pintamaat
Selkeytysaltaiden pohjalietteet

Jäteluokitus
01 01 02
01 01 02
01 01 02

Pintamaat luokitellaan pysyviksi jätteiksi. Sivukivet eivät ole pysyvää jätettä.
28. Luvan haltijan on seurattava ja pidettävä kirjaa ominaisuuksiltaan erilaisten kaivannaisjätteiden määrästä ja sijoituspaikasta.
29. Kaivostoiminnassa muodostuva sivukivi on ensisijaisesti hyödynnettävä,
mikäli sen tekniset ja ympäristöominaisuudet mahdollistavat hyötykäytön.
Kaivostoiminnassa muodostuvat hyötykäyttöön kelpaamattomat sivukivet, lukuun ottamatta kiisupitoista kiilleliusketta, on läjitettävä hakemuksen täydennyksen liitteessä 3 (31.5.2018, rev 19.9.2018, 1:2 500) esitetylle sivukiven läjitysalueelle.
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30. Louhittava sivukivi ei ole jätettä, jos:
- se välittömästi tai lyhyen varastointiajan jälkeen toimitetaan rakennus- tai
muussa toiminnassa käytettäväksi,
- sen sulfidisen rikin pitoisuus on alle 0,1 %,
- se ei omaa haponmuodostuspotentiaalia tai sisällä ympäristön kannalta
merkittävässä määrin haitallisia metalleja ja jos
- se täyttää muutoinkin rakennuskivelle asetettavat vaatimukset.
31. Poistettavat kivennäismaat eivät ole jätettä, jos
- ne toimitetaan välittömästi tai lyhyen varastointiajan jälkeen rakennus- tai
muussa toiminnassa käytettäväksi ja
- niiden metallipitoisuudet eivät ylitä valtioneuvoston asetuksessa nro
214/2007 maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
annettua alempaa ohjearvoa.
Kivennäismaata saadaan hyödyntää kaivosalueen sisällä tapahtuvassa
rakentamisessa.
32. Toiminnassa muodostuvien kaivannaisjätteiden jätehuollosta on huolehdittava hakemuksen liitteenä 28.5.1 (11.4.2018, päivitetty 21.5.2018) olevan, toiminnalle laaditun Syväjärven louhosalueen kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelman ja tässä päätöksessä määrätyn mukaisesti.
Jos kaivannaisjätteen määrä, laatu taikka jätteen käsittelyn tai hyödyntämisen järjestelyt muuttuvat merkittävästi, on kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa muutettava. Lupaa on tällöin muutettava siten kuin ympäristönsuojelulain 114 §:n 4 momentissa säädetään.
Kaivannaisjätealueet
33. Sivukivialue luokitellaan muuksi kaivannaisjätteen jätealueeksi, jolle saa
sijoittaa vain Syväjärven avolouhoksesta louhittavaa sivukiveä, jonka jätenimike on 01 01 02, muiden kuin metallimineraalien louhinnassa syntyvät
jätteet sekä kaivosalueen selkeytysaltaiden pohjalietteitä.
Sivukivialue voidaan toteuttaa hakemuksessa esitetyn mukaisesti. Alueen
pohjan korkeussuhteet ja suotovesiojat tulee suunnitella ja toteuttaa suotovesien keräilemiseksi ja johtamiseksi hallitusti vesienkäsittelyn kautta
Ruohojärvenojaan toiminnan aikana ja sen päätyttyä.
Sivukivialueen täyttötoiminta on tehtävä hakemuksen liitteenä esitetyn Syväjärven louhosalueen kaivannaisjätesuunnitelman ja piirustuksen Liite
28.2 A3 (17.5.2018, 1:2 000) mukaisesti.
Sivukivialueiden ylin täyttötaso saa olla korkeintaan tasolla N2000
+119 metriä.
Sivukiviläjityksen reunaluiskat on muotoiltava kaltevuuteen 1:3 tai loivemmiksi ja lakiosat on rakennettava reunoja kohti viettäviksi. Luiskan muotoilu
on tehtävä viimeistään vuoden kuluessa siitä, kun luiska saavuttaa lopullisen korkeuden. Samalla alueen pintaan on tehtävä pintarakenteen toteuttamisen edellyttämä tarvittava kiilaus.
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Läjitysalueen maisemointia tulee tehdä mahdollisuuksien mukaan jo kaivoksen toiminnan aikana. Läjitysalue on maisemoitava kaivosalueelta otetuilla pintamaa-aineksilla ja muilla puhtailla maa-aineksilla ja kasvukerroksilla. Pinta on muotoiltava siten, että siihen ei jää vettä kerääviä painanteita. Läjitysalue on saatettava maisemaan ja ympäröivään maastoon soveltuvaksi.
34. Pintamaiden läjitysalueille saa sijoittaa vain Syväjärven kaivoksen alueelta
poistettavia pintamaita, jonka jätenimike on 01 01 02, muiden kuin metallimineraalien louhinnassa syntyvät jätteet.
Rakentamisen aikana muodostuvat maamassat ja kaivannaisjäteasetuksen tarkoittamat pilaantumattomat maa-ainekset (pysyvä kaivannaisjäte)
on varastoitava sivukivialueen kaakkoispuolella olevalle pintamaiden läjitysalueelle tai muualle kaivosalueelle siten, että ne ovat helposti hyödynnettävissä lopulliseen tasoon täytettyjen jätealueiden sulkemis- ja maisemointitöissä. Kivennäismaat on varastoitava erilleen kasvukerrokseksi soveltuvista turpeista ja humusmaista. Varastokasat on muotoiltava mahdollisimman hyvin maastoon sopiviksi. Eroosion rajoittamiseksi luiskat on tehtävä enintään kaltevuuteen 1:3 ja kasvitettava.
35. Syvä- ja Heinäjärven ruoppausmassojen (liejun) läjitysaltaan pohjan korkeussuhteet, reunapadot ja suotovesiojat tulee suunnitella ja toteuttaa suotovesien keräilemiseksi ja johtamiseksi hallitusti vesienkäsittelyn kautta
Ruohojärvenojaan toiminnan aikana ja sen päätyttyä.
36. Vesienkäsittelyaltaiden pohjalietteet tulee sijoittaa sivukivialueelle.
37. Louhinnassa syntyvä kiisupitoinen kiilleliuske tulee sijoittaa hakemuksen
täydennyksen liitteessä 3 Syväjärvi layout (31.5.2018, rev 19.9.2018,
1:2500) esitetylle kiisupitoisen kiilleliuskeen lastaus- ja välivarastointialueelle, jossa sitä saa varastoida korkeintaan kolmen (3) kuukauden ajan
sen louhinnasta alkaen, jonka jälkeen se tulee toimittaa toimijalle, jolla on
lupa vastaanottaa ja sijoittaa kyseistä jätettä.
38. Sivukiven läjitysalueen, ruoppausmassojen (liejun) läjitysalueen sekä
murskausalueen ja kiisupitoisen kiilleliuskeen välivarastointialueen pohjamaan kantavuus on oltava luontaisesti tai rakennusteknisin toimin vahvistettuna sellainen, että alueella on sille tulevalla enimmäiskuormituksella
riittävä varmuus maapohjan sortumista vastaan.
Kaikki jätealueet on toteutettava siten, että myös niille sijoitetuilla jätteillä ja
niihin liittyvillä rakenteilla on kaikissa olosuhteissa riittävä varmuus jätealueen sisäistä sortumista vastaan.
39. Läjitysalueiden ja altaiden käytettävissä rakenneratkaisuissa ja muissa
teknisissä yksityiskohdissa on noudatettava päätöksen antamisen jälkeen
tehtävissä tarkentavissa rakennesuunnitelmissa, työselostuksissa ja laadunvalvontasuunnitelmissa asetettuja tarkempia vaatimuksia.
40. Jätealueiden, kiisupitoisen kiilleliuskeen välivarastointialueen ja murskausalueen ympärille on kaivettava tarvittavat ympärys- ja niskaojat, joilla kerätään likaantuneet suoto- ja valumavedet käsiteltäväksi hakemuksen täy-
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dennyksen liitteessä 1 (19.12.2018, 1:5 000) esitetyn mukaisesti ja ohjataan ulkopuoliset puhtaat valumavedet jätealueiden ohitse.
41. Kaivannaisjätteiden jätealueiden hoidosta vastaavalla henkilöllä ja hänen
varahenkilöllä on oltava tehtävän asianmukaisen hoidon vaatima koulutus
ja kokemus. Tehtävään nimettyjen henkilöiden yhteystiedot on ilmoitettava
kirjallisesti ennen rakentamistöiden aloittamista ja sen jälkeen yhteystietojen muuttuessa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle sekä Kaustisen kunnan ja Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisille.
42. Luvan saaja vastaa alueella olevien kaivannaisjätteen jätealueiden jälkihoidosta, tarkkailusta ja suotovesien käsittelystä niin kauan kuin on tarpeen sen varmistamiseksi, että jätealueista ei aiheudu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, eikä päästöjä ja niiden vaikutuksia ole tarpeen
tarkkailla. Mainittujen vastuiden loppumisesta päättää ympäristölupaviranomainen.
Muut jätteet
43. Toiminnassa muodostuvat muut jätteet on ensisijaisesti pyrittävä toimittamaan hyötykäyttöön. Ne on säilytettävä toisistaan erillään siten, että jätteiden hyödyntämismahdollisuuksia ei jätteitä sekoittamalla heikennetä.
Jätteet on kerättävä, lajiteltava, varastoitava ja käsiteltävä siten, että niistä ei aiheudu roskaantumista, hajuhaittaa tai muutakaan ympäristön pilaantumisen vaaraa. Hyötykäyttökelpoiset jätteet on toimitettava hyödynnettäväksi ja muut jätteet loppusijoitettavaksi laitokseen, käyttökohteeseen tai kaatopaikalle, jonka ympäristöluvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä on hyväksytty kyseisen jätteen käsittely.
44. Vaaralliset jätteet on lajiteltava erikseen ja varastoitava niin, että niistä ei
aiheudu vaaraa. Ne on toimitettava käsiteltäväksi toimijoille, joilla on lupa
kyseisten jätteiden vastaanottoon. Luovutettaessa vaarallisia jätteitä ne
on pakattava tiiviiseen ja jätteen vaaraominaisuuksilla merkittyyn pakkaukseen. Vaarallisten jätteiden siirroista on laadittava siirtoasiakirja.
45. Kaikista toiminnassa syntyvistä jätteistä on pidettävä kirjaa, josta ilmenee
jätteiden määrä, laatu, alkuperä sekä toimitusaika ja -paikka. Kirjanpitoa
on säilytettävä vähintään kuusi vuotta.
46. Räjähdysaineita sisältävät esineet ja välineet on hävitettävä räjähteitä
koskevien vaatimusten mukaisesti.
Varastointi ja huoltotoiminta
47. Toiminnassa käytettävät raaka- ja tuotantoaineet, kemikaalit ja polttoaineet sekä muodostuvat jätteet on varastoitava siten, että varastoinnista ei
aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle.
Ympäristölle haitallisten raaka- ja tuotantoaineiden, kemikaalien, polttoaineiden ja jätteiden varastot ja säiliöihin liittyvät putkistot on rakennettava
siten, ettei kyseisiä aineita pääse onnettomuustilanteissakaan ympäristöön.
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Alueelle sijoitettavalle räjähdysainevarastolle on haettava lupa Tukesista.
48. Kemikaalit ja vaaralliset jätteet on säilytettävä suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astioissa. Astiat on varastoitava tilassa, joka on tiivispohjainen, katettu ja vähintään reunakorokkein varustettu sekä lukittava.
Nestemäisiä kemikaaleja tai vaarallisia jätteitä sisältävät astiat on sijoitettava suoja-altaisiin, joiden tilavuus on vähintään suurimman varastoastian
tilavuus.
Erilaatuisia vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään. Samansisältöisiä vaarallisia jätteitä voidaan yhdistää, mutta ei kuitenkaan laimentaa.
49. Louhosalueen työkoneiden polttonesteen jakelu on toteutettava pääsääntöisesti alueelle sijoitettavan jakeluaseman kautta. Työkoneissa käytettävät polttoaineet on varastoitava tiiviille alustalle sijoitetuissa työmaakäyttöön tarkoitetuissa säiliöissä. Polttoainesäiliöt tulee sijoittaa työmaalla
niin, että alueella suoritettavat räjäytystyöt eivät aiheuta niille riskiä. Säiliöiden on oltava kaksoisvaippasäiliöitä tai kiinteästi valuma-altaallisia säiliöitä. Suoja-altaan tilavuuden on oltava vähintään suurimman altaaseen
sijoitetun säiliön tilavuus. Säiliöt on varustettava laponestolla ja ylitäytönestimillä sekä tankkauslaitteistot lukittavilla sulkuventtiileillä ja säiliöiden on kestettävä mekaanista ja kemiallista rasitusta. Jakelulaitteiden
läheisyydessä on oltava ohjeet asianmukaisine varusteineen vuotojen ja
tulipalojen varalle. Säiliöt on pidettävä kunnossa ja ne on tarkastutettava
määräajoin. Tarkastuspöytäkirjat on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.
Polttoaineiden tankkausalueen sade- ja sulamisvedet on käsiteltävä öljynerotuskaivossa ennen niiden johtamista selkeytysaltaille.
Luvan saajan on varmistettava, että myös alueella toimivat urakoitsijat
noudattavat tämän määräyksen vaatimuksia.
50. Malmin ja sivukiven kuljetuksessa käytettävän kaluston ja tieliikenteeseen
tarkoitettujen ajoneuvojen polttonesteen jakelu on toteutettava lainsäädännön mukaisilla jakeluasemilla.
Häiriö- ja poikkeustilanteet
51. Vahingoista ja onnettomuuksista, joissa haitallisia aineita kuten öljyjä,
polttoaineita ja kemikaaleja pääsee vuotamaan pintavesiin, pohjavesiin
tai maaperään on viipymättä ilmoitettava Keski-Pohjanmaan hätäkeskukseen, Kokkolan kaupungin sekä Kaustisen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle.
Luvan saajan on viipymättä ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi, tilanteen palauttamiseksi ennalleen sekä tapahtuneen
toistumisen estämiseksi ja tarpeellisen tarkkailun järjestämiseksi.
Toiminta-alueelle tulee varata öljyntorjuntaan soveltuvaa imeyttämisainetta mahdollisten öljyvahinkojen torjumisen varalta. Materiaalien sijainti ja
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käyttöönotto tulee olla kaikkien alueella työskentelevien tiedossa ja saatavilla. Mahdollisen öljyvahingon torjunnassa tulee noudattaa Kaustisen
kunnan öljyvahingontorjuntaviranomaisen määräyksiä.
52. Luvan saajan on laadittava suunnitelma, joka koskee toimintaa häiriö- ja
poikkeustilanteiden aikana, sekä pidettävä yllä toimintavalmiutta erityistilanteiden varalta.
Luvan haltijalla tulee olla valmiudet hankealueella tapahtuvien konevaurioiden tai onnettomuuksien aiheuttamien ympäristövahinkojen torjuntaan.
Häiriö- ja poikkeustilanteiden syyt on välittömästi selvitettävä. Havaitut viat
on korjattava ja häiriötekijät poistettava viipymättä.
Energiatehokkuus
53. Toiminnan ja prosessien suunnittelu, siihen liittyvät hallintajärjestelmien
valinta ja toteutus, kunnossapito, seuranta ja koneiden ja laitteiden valinta
on toteutettava siten, että toiminnassa päästään kokonaisuutena katsoen
mahdollisimman hyvään energiatehokkuuteen. Energiatehokkuuden toteuttamiseksi tehdyistä toimista ja muun ohella hankittavien sähkömoottorien ja pumppujen energiatehokkuudesta on raportoitava ympäristönsuojelun vuosiyhteenvedon yhteydessä.
Vesitalousluvan lupamääräykset
54. Syväjärven ja Heinäjärven kuivattaminen tulee suorittaa lintujen pesimäajan ulkopuolella.
55. Syväjärvi ja Heinäjärvi saadaan kuivattaa pumppaamalla ja vesiä johtamalla yhteensä korkeintaan 50 l/s virtaamalla siten, että virtaama Ruohojärvenojassa pisteessä Ruohojärvenoja alapuoli on enintään yhteensä
200 l/s.
Pumppauksen alkuvaiheessa sekoittumaton järvivesi saadaan johtaa
ojien kautta Ruohojärvenojaan. Kun järviveden samentumista on silmin
havaittavissa, vedet tulee johtaa laskeutusaltaan kautta ja tyhjennyksen
loppuvaiheessa samentuneimmat vedet tulee johtaa myös pintavalutuskentän kautta. Pumppaus on toteutettava siten, että pohjasedimentit sekoittuvat mahdollisimman vähän pumpattavaan veteen. Järvet on tyhjennettävä vedestä mahdollisimman hyvin ennen ruoppausten aloittamista.
Vesien johtamiseen ja käsittelyyn tarvittavat rakenteet on oltava rakennettuna valmiiksi ennen järvien tyhjentämisen aloittamista.
56. Vesien juoksutus Syväjärvestä ja Heinäjärvestä on järjestettävä ja ajoitettava niin, että toiselle kuuluvalla alueella ei vesien johtamisen seurauksena aiheudu vahingollista vettymistä tai muuta vahinkoa. Jos haittoja ilmenee, luvan saajan on viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin haittojen poistamiseksi ja ehkäisemiseksi.
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57. Syväjärven ja Heinäjärven kuivatukseen liittyvät rakennustyöt on tehtävä
siten, ettei niistä aiheudu sellaista veden samentumista tai muuta vahingollista seurausta, joka kohtuullisin kustannuksin on estettävissä.
58. Syväjärven ja Heinäjärven valuma-alueelta tuleva vesi saadaan johtaa
järvien ohi alapuolisiin uomiin hakemuksen liitteessä 10B esitetyllä tavalla
ja täydennyksen liitteessä 3 (31.5.2018, rev 19.9.2018, 1:2 500) esitettyjen ojien patoamisten ja eristysojan avulla. Vesien johtamisen yksityiskohtia voidaan muuttaa sopimalla Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa.
59. Ruoppausmassojen, liejun ja poistettavien muiden sedimenttien ja maaainesten kuljetus ruoppausmassojen (liejun) läjitysalueelle on tehtävä
niin, että aineksia ei pääse kuljetuksen aikana valumaan ympäristöön.
Liejun ja pohjasedimentin poistotyön aikana kaikki kuivatusvedet on johdettava kaivoksen vesienkäsittelyjärjestelmään.
Mikäli sedimentin poisto toteutetaan imuruoppauksena, tulee ruoppauksen toteutuksesta toimittaa suunnitelma valvontaviranomaiselle.
60. Vesitalousluvassa tarkoitetut rakennustyöt on aloitettava ja saatettava
olennaisilta osiltaan loppuun neljän vuoden kuluessa siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman uhalla, että lupa muutoin raukeaa.
Luvan saajan on ilmoitettava töiden aloittamisesta Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskukselle sekä Kaustisen kunnan ja Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisille vähintään kuukautta ennen järvien tyhjentämisen
aloittamista. Töiden valmistumisesta on ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle kuudenkymmenen (60)
päivän kuluessa töiden päättymisestä lukien.
61. Hakijan tulee laittaa aluehallintovirastoon vireille hyvissä ajoin, kuitenkin
vähintään 12 kuukautta ennen kaivostoiminnan lopettamista, lupahakemus, jolla ratkaistaan uuden järven pysyttämiseen tarvittava käyttöoikeus
ja annetaan järven täyttämistä sekä patojen poistamista koskevat lupamääräykset.
Tarkkailumääräykset
62. Toimintaa ja sen vaikutuksia on tarkkailtava hakemuksessa esitetyn tarkkailusuunnitelman (Liite 26E2, 23.4.2018) sekä Tarkkailu ja raportointi suunnitelman (Liite 26A-D, 21.5.2018) mukaisesti tässä lupamääräyksessä määrätyllä tavalla muutettuna ja täydennettynä:
Käyttötarkkailu
Kaivosalueelta vesistöön johdettavan veden määrää on mitattava.
Ruohojärvien kuivattamisen aikainen tarkkailu
Kuivattamisen aikaista veden laatua on tarkkailtava pisteiden Ruoho-1,
Ruoho-2, Ryti lisäksi myös pisteestä Vato.
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Kuivatusveden samentumista on tarkkailtava silmämääräisesti järvien
tyhjentämisen aikana.
Kaivostoiminnan kuormitustarkkailu:
Kaivokselta purettavista vesistä (Sy-PVK1 ja Sy-PVK2) on otettava näytteet ja analysoitava ne tarkkailusuunnitelman mukaisesti kuukausittain eli
kaksitoista kertaa vuodessa (12 krt/vuosi).
Kaivosalueelta pintavalutuskenttien (PVK1 ja PVK2) kautta vesistöön
johdettavan veden virtaamaa on mitattava jatkuvasti mittakaivoista. Molempiin päästötarkkailupisteisiin Sy-PVK1 ja Sy-PVK2 on asennettava automaattinen näytteenotin, jolla on otettava yhden vuorokauden kokoomanäyte kerran kuukaudessa. Poikkeustilanteissa kokoomanäytteitä on otettava myös muulloin valvojan niin vaatiessa.
Avolouhoksesta laskeutusaltaaseen PSP1 pumpattavan veden määrää
on seurattava.
Liitteen 26E2 taulukkoon 4 on lisättävä kloridi- ja rautapitoisuudet, jotka
tulee analysoida näytteistä taulukossa esitettyjen määritysten lisäksi.
Vesistötarkkailu:
Pintavesien ja vesistöjen tarkkailusuunnitelmassa (Liite 26E2 kappale 3)
kuvassa 3 esitetty näytepiste ”Ullava 1” tulee siirtää merkittävästi lähemmäksi Vanha Torojaa Alikylän jälkeen. Luvan saajan on sovittava tarkasta
paikasta ELY-keskuksen kanssa.
Pintaveden tarkkailupisteistä Ruoho 1, Ruoho 2, Ryti, Vato, Ullava 1 ja
Ullava 2 otettavista näytteistä (4 krt/vuosi) tulee analysoida esitettyjen parametrien lisäksi kloridi- ja rautapitoisuudet.
Toiminnanharjoittajan tulee huolella dokumentoida vesistönäytteenottojen
paikat (Ruoho 1, Ruoho 2, Ryti, Vato, Ullava 1 ja Ullava 2), jotta näytteenotto tapahtuu joka kerta samasta paikasta ja syvyydestä.
Kalataloudellinen tarkkailu
Hankkeen vaikutuksia kalastoon ja kalatalouteen tulee tarkkailla Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaisen hyväksymällä tavalla esimerkiksi yhteistarkkailuna.
Vaikutustarkkailu:
(Ei lisäyksiä tarkkailuohjelmaehdotukseen)
Pohjaveden tarkkailu:
Pohjavesien laatua on seurattava kaikista havaintoputkista vähintään 4
kertaa vuodessa.
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Sivukivialueen länsi- ja itäpuolille on asennettava pohjavesiputket, jotka
sijoittuvat lineaarisesti avolouhokseen nähden. Pohjavesiputket on asennettava ja tarkkailu aloitettava ennen toiminnan aloittamista.
Pohjaveden havaintoputket S1, S2 ja S3 samoin kuin uudet asennettavat
pohjavesiputket on ulotettava kallioon asti.
Kaikki pohjavesiputket tarkkoine sijaintitietoineen tulee esittää tarkkailuohjelmassa.
Pohjaveden tarkkailua tulee jatkaa toiminnan loputtua, myöhemmin toimitettavan jälkitarkkailusuunnitelman mukaisesti.
Ilmapäästöjen tarkkailu ja vaikutusten seuranta:
Toiminnanharjoittajan tulee jatkossa osallistua Kokkolan seudun alueelliseen ilmanlaadun yhteistarkkailuohjelmaan sekä ilmanlaadun tarkkailun
että bioindikaattoriselvitysten osalta.
Tulosten toimittaminen ja raportointi
Kaikki tarkkailutulokset on niiden valmistuttua toimitettava välittömästi
ympäristöhallinnon sähköisiin rekistereihin (PIVET, KERTY). Vuosiraportoinnin lisäksi tarkkailutulokset on raportoitava Etelä-Pohjanmaan ELYkeskukselle vuosineljänneksittäin lyhyesti kommentoiden, jotta veden
määrää ja laadun vaihteluita voidaan valvoa tehokkaammin kuin pelkästään vuosiraportoinnin avulla ja koska kyseessä on uusi kaivostoiminta.
Kaikki tarkkailutulokset on toimitettava tiedoksi myös Kaustisen kunnan ja
Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisille ja vesistötarkkailun
tulokset lisäksi Kruunupyyn kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
63. Luvan saajan on toimitettava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle päivitetty käyttö-, kuormitus- ja vesistötarkkailua koskeva ohjelma, johon on
koottu hakemuksessa esitetyn tarkkailusuunnitelman (Liite 26E2,
23.4.2018) sekä Liitteen 26A-D (21.5.2018) tarkkailua koskevat tiedot
tässä päätöksessä määrätyllä tavalla täydennettynä ja muutettuna. Tarkkailuohjelma on toimitettava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle kahden
kuukauden kuluessa siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman.
Tarkkailuohjelmaa voidaan muuttaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen
hyväksymällä tavalla edellyttäen, että muutokset eivät heikennä tulosten
luotettavuutta ja tarkkailun kattavuutta tai lupamääräyksen valvottavuutta.
Kirjanpito ja raportointi
64. Kaivoksen käytöstä ja käytön valvonnasta sekä häiriötilanteista on pidettävä käyttöpäiväkirjaa tai muuta vastaavaa kirjallista tai tiedostoihin tallennettavaa seurantaa. Kirjanpito on esitettävä valvontaviranomaiselle
pyydettäessä.
65. Ympäristönsuojelun vuosiraportti on toimitettava Etelä-Pohjanmaan ELYkeskukselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Vuosiraportti on
toimitettava tiedoksi myös Kaustisen ja Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Raportissa on esitettävä seuraavat asiat:
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• Kaivoksen tuotantotiedot ja -ajat
• Kemikaalien (mm. räjähdysaineet, veden käsittelyn kemikaalit) laatu- ja
kulutustiedot
• Tiedot syntyneistä kaivannaisjätteistä ja muista jätteistä:
▪ määrä, jätelaji ja toimituspaikka
▪ varastointitilanne vuoden vaihteessa
• Selkeytysaltailta johdettujen vesien määrä ja arvio toiminnan päästöistä
(kiintoaine, kokonaistyppi, metallit)
• Tiedot rikastamoon toimitetun malmin määrästä
• Tiedot hyödynnettäviksi toimitettujen kiviainesten määrästä (ml. kiisupitoinen kiilleliuske)
• Energiankulutus
• Päästötarkkailun ja ympäristövaikutusten tarkkailun tulokset
• Selvitys vuoden aikana sattuneista häiriötilanteista ja muista poikkeuksellisista tilanteista, niiden syistä ja kestoajoista, niiden aikana syntyneistä päästöistä ja jätteistä sekä toimista häiriötilanteiden estämiseksi
jatkossa
• Vuoden aikana toteutetut ja suunnitteilla olevat muutokset toiminnassa
• Yhteenveto ympäristönsuojelun kannalta olennaisista huoltotoimenpiteistä (mm. selkeytysaltaiden lietteen poisto)
Vuosiraportoinnin perusteena olevat asiakirjat kuten analyysitulokset,
käyttöpäiväkirjat, häiriötulostukset ja muut mittaustulokset ja huoltotodistukset on säilytettävä vähintään viimeiseltä kolmelta vuodelta viranomaisia varten.
Alueiden sulkeminen ja toiminnan lopettaminen
66. Luvan saajan on laadittava tarkempi sulkemis- ja jälkihoitosuunnitelma
tämän luvan mukaisen toiminnan lopettamisesta, tehtävistä jälkihoitotöistä ja sulkemiseen liittyvistä ympäristöriskeistä ja niiden huomioimisesta ja
toimitettava se aluehallintoviraston hyväksyttäväksi viimeistään 12 kuukautta ennen toiminnan lopettamista. Sulkemissuunnitelman mukana tulee toimittaa päivitetty kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma. Sulkemissuunnitelmassa on esitettävä toiminnan loppumisen vuoksi tarvittavat
toimet, sisältäen esitykset kaivoksen ja läjitysalueiden jälkihoitotoimenpiteiksi, koko toiminta-alueen vesien johtamisen ja käsittelyn järjestämiseksi ja jälkitarkkailusuunnitelmaksi.
Suunnitelman tulee sisältää asiantuntijan laatima maisemointisuunnitelma, jonka perusteella kaivannaisjätealueiden käyttö, loppumuotoilu ja
maisemointi toteutetaan. Suunnitelman on katettava kaikki sulkemis- ja
jälkihoitotoimet.
67. Luvan saajan on aloitettava jätealueiden sulkeminen tuotantotoiminnan
aikana sitä mukaa kuin alueet saavuttavat lopullisen kokonsa ja muotonsa ja jatkettava sitä vuosittain täyttötoiminnan edetessä.
Sivukivialueen pinta on pääosin peitettävä 0,3 m vahvuisella kasvukerroksella, jonka pintaosa on laadultaan sellainen, että se varmistaa alueen
nopean kasvittumisen. Maisemointisuunnitelmassa on esitettävä avoimeksi jätettävät alueet.
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Toiminnan loputtua on alueelta poistettava kaikki ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat koneet ja laitteet, kemikaalit, polttoaineet ja jätteet, lukuun ottamatta alueelle loppusijoitettuja jätteitä. Avolouhos ja jätteiden läjitysalueet on saatettava yleisen ympäristöturvallisuuden edellyttämään kuntoon.
Luvan saajan on huolehdittava siitä, että kaivostoiminnan lopettamisen
jälkeenkin kaivannaisjätealueista ja muista kohteista aiheutuvien päästöjen rajoittamiseksi tarpeelliset rakenteet ovat käytössä ja pysyvät toimintakuntoisina siihen asti kunnes ympäristölupaviranomainen jälkihoitovaiheen päästö- ja vaikutustarkkailutietojen perusteella päättää, että järjestelmät eivät ole tarpeen.
Kalatalousmaksu
68. Luvan saajan on kaivostoiminnan aloittamisvuodesta lähtien maksettava
Varsinais-Suomen ELY-keskukselle 1 200 euron suuruinen vuosittainen
kalatalousmaksu kaivostoiminnan ajan. Maksu on käytettävä kalastolle ja
kalastukselle aiheutuvien vahinkojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi
hankkeen vaikutusalueella. Maksu on suoritettava kunkin vuoden tammikuun loppuun mennessä, jollei ELY-keskuksen kanssa toisin sovita.
Kaivannaisjätteen jätealueita koskeva ja jätehuollon varmistamiseksi annettava vakuus
Luvan saajan on asetettava 1 672 027 € (alv 24 %) suuruinen vakuus
28 ha:n sivukivialueen (kaivannaisjätealue) kaivannaisjätteiden jätehuollon ja
kaivannaisjätealueen vesienkäsittelyn varmistamiseen, kaivannaisjätealueiden käytöstä poistamiseen ja jälkihoidon toteuttamiseen liittyviin toimenpiteisiin sekä toiminnan päättymisen jälkeiseen tarkkailuun.
Määrätyt vakuudet on asetettava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen eduksi
sen hyväksymällä tavalla joko
a) omavelkaisena pankkitakauksena,
Pohjanmaan ELY-keskus,

jonka

edunsaajana

on

Etelä-

b) takausvakuutuksena, jonka on oltava sellainen niin sanottu on first demand -takuu, jonka yksilöidyn euromäärän takuun antaja on velvollinen suorittamaan edunsaajalle sen ensimmäisestä vaatimuksesta tai
c) pankkitalletuksena, josta on toimitettava Etelä-Pohjanmaan ELYkeskukselle talletustodistus kuittaamattomuussitoumuksella ELY-keskuksen
hyväksi.
Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.
Muutoksia vakuusjärjestelyihin ei saa tehdä ilman Etelä-Pohjanmaan ELYkeskuksen hyväksyntää.
Vakuutta voi hakea palautettavaksi lupaviranomaiselta, kun toiminnanharjoittaja on täyttänyt sille säädetyt ja määrätyt velvoitteet.
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Ohjaus ennakoimattomien vahinkojen varalle
Ympäristölupaa koskeva hanke
Vahingon kärsijä voi hakea luvanhaltijalta korvausta ennakoimattomasta vesistön pilaantumista koskevasta vahingosta. Hakemus tulee tehdä aluehallintovirastolle. Ennakoimatonta vahinkoa koskevan korvaushakemuksen yhteydessä voi esittää myös luvasta poiketen aiheutetun vahingon korvaamista
koskevan vaatimuksen.
Vesitaloushanke
Vahingon kärsijä voi hakea luvanhaltijalta korvausta ennakoimattomasta vahingosta tai toimenpiteitä niiden poistamiseksi. Hakemus tulee tehdä aluehallintovirastolle 10 vuodessa valmistumisilmoituksen saapumisesta tai sitä jäljemmästä rakennustöiden valmistumisesta. Kuitenkin rakennelman sortumisesta tms. syystä aiheutuvasta vahingosta korvausta voi hakea 10 vuoden
määräajan jälkeen.
Myös viranomainen voi edellyttämättömien, yleiseen etuun kohdistuvien vahingollisten vaikutusten vuoksi hakea luvan haltijan velvoittamista vahinkojen
vähentämistoimenpiteisiin samassa ajassa.
RATKAISUN PERUSTELUT
Ympäristölupa
Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset
Hakemuksen mukainen ja lupamääräyksiä noudattava toiminta täyttää ympäristönsuojelulain (527/2014) ja jätelain (646/2011) sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä sen, mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty.
Toiminnalle on asetettu päästöjä ehkäisevät ja rajoittavat lupamääräykset,
joiden asettamisessa on otettu huomioon toiminnan luonne ja paikalliset ympäristöolosuhteet. Louhosalueen läheisyydessä ei ole vakituista asutusta ja
lähin vapaa-ajan kiinteistö sijaitsee yli 1 kilometrin etäisyydellä louhosalueesta luoteeseen. Päätöksen mukainen toiminta yhdessä alueen muiden toimintojen kanssa ei ennalta arvioiden aiheuta luvan myöntämisen esteenä olevaa
terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maan tai
pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huononemista,
yleiseltä kannalta tärkeän virkistys- tai muun käyttömahdollisuuden vaarantumista ympäristössä tai eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n mukaista kohtuutonta rasitusta toiminnan vaikutusalueella.
Hanke ei ole alueen kaavoituksen vastainen.
Toiminnan päästöistä vesiin, ottaen huomioon päätöksessä annetut määräykset, ei aiheudu sellaista vesistön pilaantumista, josta aiheutuisi kiinteistöihin
kohdistuvaa nyt korvattavaksi määrättävää vahinkoa. Kalastolle ja kalastukselle aiheutuvien vahinkojen estämiseksi ja rajoittamiseksi on määrätty kalatalousmaksu.
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Syväjärven kaivoksen toimintaa, päästöjä ja niiden vaikutuksia on määrätty
tarkkailtavaksi käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailun avulla. Tarkkailu varmistaa osaltaan sen, että toiminta ja sen päästöt vastaavat lupahakemuksessa
esitettyä ja tässä päätöksessä määrättyä.
Asia on ratkaistu koskien hakemuksen mukaista ja laajuista toimintaa. Kaivosteollisuudesta saatujen kokemusten mukaan luvan saajan näkemykset
kaivosten toiminta-ajasta ja laajuudesta täsmentyvät ja muuttuvat toiminnan
edetessä, mutta myös tiedot päästöistä ja niiden vaikutuksista tarkentuvat.
Hankkeen ja sen vaikutusten mahdollisilla tulevilla muutoksilla ei ole ollut
merkitystä tässä lupaharkinnassa. Ympäristölupaviranomaiselle tulee toimittaa uusi lupahakemus, jos toimintaa jossain vaiheessa suunnitellaan olennaisesti muutettavaksi tai laajennettavaksi.
Kaivosalueella olevien patojen osalta toimivaltainen viranomainen on patoturvallisuusviranomainen (Kainuun ELY-keskus). Tässä päätöksessä patoja
ja niiden rakentamista koskevat määräykset on annettu päästöjen ja niistä
aiheutuvan pilaantumisen ehkäisemiseksi.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA)
Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin, mukaan lukien Syväjärven avolouhos,
ympäristövaikutukset on arvioitu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
annetun lain (YVA-laki, 468/1994) ja -asetuksen (YVA-asetus, 713/2006) edellyttämällä tavalla. Hankkeen ympäristövaikutuksista on laadittu arviointiselostus, josta YVA-yhteysviranomainen (ELY-keskus) on antanut lausunnon. YVAmenettelyn tuottama tieto on yhdessä muiden hakemusasiakirjoissa olevien
selvitysten kanssa liitetty lupahakemukseen ja otettu huomioon ympäristöluvan myöntämisen edellytysten harkinnassa sekä lupamääräyksissä ja niiden
perusteluissa. Lupahakemuksen käsittelyssä on keskitytty erityisesti yhteysviranomaisen lausunnossaan YVA-selostuksesta esiin nostaman Syväjärven
kaivosalueen vesitaseen mahdollisimman luotettavaan selvittämiseen sekä
kaivosalueelta poistettavien vesien vaikutusarviointeihin alapuoliseen vesistöön.
Luonnonsuojelu
Syväjärven louhosalueella ei ole havaittu luontodirektiivin liitteen IVa lajeja, lukuun ottamatta viitasammakkoa. ELY-keskus on päätöksellään 2.2.2018
myöntänyt luvan poiketa luonnonsuojelulain 39 §:n 1 mom. ja 49 §:n 1 mom.
mukaisista viitasammakon rauhoitussäännöksistä Syväjärven louhosalueen
toteuttamista varten. Natura-arvioinnista 22.3.2018 antamassaan lausunnossa
ELY-keskus on katsonut, ettei Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin louhosalueiden toteuttaminen todennäköisesti merkittävästi heikennä niitä luontoarvoja,
joiden perusteella Syväjärven louhosalueesta lähimmillään noin 2,5 kilometrin
etäisyydellä itään sijaitseva Vionnevan Natura 2000 -alue on valittu Natura
2000 -verkostoon.
Luvan myöntämiselle ei ole luontoarvoista johtuvaa estettä hankkeessa tehtyjen luontoselvitysten ja luontoon kohdistuvien vaikutusten arvioinnin sekä Natura-alueen ja viitasammakon osalta käytyjen lausunto- ja päätösmenettelyjen
perusteella.
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Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT)
Syväjärven avolouhoksen toiminnalle on asetettu lupamääräykset, jotka perustuvat parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttämiseen (BAT) sekä kaivostoiminnassa parhaiden ympäristökäytäntöjen soveltamiseen (BEP) päästöjen
ja ympäristövaikutusten vähentämisessä.
Alueelta poistettavia maa-aineksia hyödynnetään alueen rakentamisessa sekä
maisemoinnissa, mikä säästää neitseellisiä luonnonvaroja. Päästöjä estetään
toimintojen sijoittelulla, vesienkäsittelyllä sekä toiminnan ajoittamisella. Riskienhallinnan keinona louhosalueelle on laadittu ympäristönsuojelulain 15 §:n
mukainen varautumissuunnitelma. Louhittava malmi ja sivukivi eivät sisällä
juurikaan sulfidimineraaleja. Alueelle pysyvästi sijoitettavista kaivannaisjätteistä ei siten muodostu happamia suotovesiä ja sitä kautta vaaraa pH-tason laskusta vesistössä pitkälläkään aikavälillä. Kaivosalueen toiminnoista ei aiheudu
myöskään sulfidimineraalien hapettumiseen liittyvää metallien liukenemista.
Luvan saajalla on riittävä asiantuntemus jätteiden käsittelyn ja hyödyntämisen
osalta.
Kaikki louhosalueella toiminnan aikana muodostuvat jätevedet kerätään olemassa oleviin ja osin rakennettaviin ojiin ja käsittelyyn selkeytysaltaiden kautta
pintavalutuskentille ennen johtamista alapuoliseen vesistöön. Sanotut vesienkäsittelymenetelmät edustavat aluehallintoviraston näkemyksen mukaan Syväjärven louhosalueen tapauksessa parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja parasta ympäristökäytäntöä.
Vesistöön johdettavalle jätevedelle on päätöksessä annettu raja-arvot niille aineille ja yhdisteille, joista ennalta arvioiden saattaa aiheutua merkittävin pilaantumisen riski purkuvesistössä. Raja-arvot on asetettu tasolle, jossa toiminnasta ei aiheudu merkittävää pilaantumista Ullavanjoella ja siitä alavirtaan
Perhonjoella. Raja-arvot ovat toiminnan osalta saavutettavissa parasta käyttökelpoista tekniikkaa käyttäen. Räjähdysaineperäisen typen poistaminen kaivosvesistä tehokkaasti on erittäin hankalaa eikä tällä hetkellä ole saatavilla
sellaista ympäristönsuojelulain parhaan käyttökelpoisen tekniikan kriteerit täyttävää teknologiaa, joka mahdollistaisi kustannustehokkaan typenpoiston kaivosvesistä. Tästä syystä typpipäästöjä vesiin on rajoitettu edellyttämällä niukkaliukoisen räjähdysaineen käyttämistä sekä mahdollisimman huolellista panostusta ja räjäytyskenttien suunnittelua. Lisäksi luvan saaja on lupamääräyksellä velvoitettu ilmoittamaan ELY-keskukselle luvassa asetetun kokonaistypen tavoitearvon ylittävästä typpikuormituksesta ja toimista, joihin on ryhdytty
tavoitearvon saavuttamiseksi. Asetettujen lupamääräysten mukaan käsiteltynä
jätevedet eivät ennalta arvioiden estä vesistön virkistyskäyttöä tai kalojen hyödyntämistä ravintona Ullavanjoella ja sen alapuolisessa vesistössä.
Vesienhoitosuunnitelma
Toiminnasta aiheutuvaa pilaantumisen merkittävyyttä arvioitaessa on otettava
huomioon, mitä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain
mukaisessa vesienhoitosuunnitelmassa ja siihen liittyvässä toimenpideohjelmassa on esitetty toiminnan vaikutusalueen vesien tilaan ja käyttöön liittyvistä
seikoista. Syväjärven louhosalue sijoittuu Perhonjoen päävesistöalueen (49)
Ullavanjoen valuma-alueelle (49.05), kolmannen jakovaiheen mukaisesti Toro-
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jan valuma-alueelle (49.058). Syväjärven louhosalueen alapuoliset vesistöt
kuuluvat Perhonjoen ja Kälviänjoen vesistöalueen vesienhoidon toimenpideohjelmaan vuosille 2016-2021. Perhonjoen keskiosan ekologinen tila on tyydyttävä ja kemiallinen tila on hyvää huonompi. Ullavanjoen ekologinen tila on
hyvä (tila alustavasti uhattuna) ja kemiallinen tila hyvää huonompi. Sekä Emmes Storträsk että Ullavanjärvi on luokiteltu tyydyttävään ekologiseen tilaan.
Ullavanjärven kemiallinen tila on hyvä ja Emmes Storsträsketin hyvää huonompi. Perhonjoen ja Kälviänjoen valuma-alueen vesienhoidon tilatavoite on
kaikkien pintavesien osalta hyvän ekologisen ja kemiallisen tilan turvaaminen
ja saavuttaminen vuoteen 2021 mennessä .
Hakemuksen mukaan merkittävimpiä päästöjä vesiin aiheutuu lähinnä räjähdysainejäämistä peräisin olevasta louhosvesien typpikuormituksesta. Käsitellyt
jätevedet johdetaan kaivosalueelta Ruohojärvenojaan, joka sijaitsee vesistöalueen latva-alueella. Toiminnan alkuvuosina sekä räjähdysaineiden käyttö että jätevesien johtaminen purkuvesistöön on pienempää kuin kaivostoiminnan
käynnistyttyä täysimittakaavaisesti. Typpikuormituksen vaikutuksia louhosalueen alapuoliseen Ruohojärvenojaan-Rytilampinojaan-Vanhaan Torojaan sekä
Ullavanjokeen on mallinnettu GoldSim-ohjelmalla. Tämän päätöksen mukainen typen kuormitusarvio perustuu maksimaaliseen toiminnanaikaiseen räjähteiden käyttöön.
Mallinnuksen mukaan Syväjärven louhostoiminta kasvattaa Ruohojärvenojan-Rytilampinojan-Vanhan Torojan typpipitoisuutta merkittävästi koko
louhoksen toiminta-ajan. Ruohojärvenoja ja sen alapuolinen Rytilampinoja on
nykytilassa arvioitu fosforirajoitteisiksi, jolloin typpikuormituksen kasvulla ei
arvioida olevan merkittävää vaikutusta ojan rehevöitymiseen. Vanha Toroja
on nykytilassa arvioitu typpirajoitteiseksi, jolloin typpikuormitus voi lisätä ojan
rehevöitymistä. Pienuutensa vuoksi Ruohojärvenojalle, Rytilampinojalle tai
Vanhalle Torojalle ei ole asetettu kemiallisia tai ekologisia tilatavoitteita. Ullavanjoen
typpipitoisuus
nykytilassa
on
noin
1 mg/l
Herttaympäristötietojärjestelmään tallennetun Ullavanjoen fysikaalis-kemiallisen
luokittelun mukaan, Ullavanjoen tila on kokonaistyppipitoisuuden perusteella
nykytilassa tyydyttävä ja pysyy tyydyttävänä, mikäli kokonaistyppipitoisuus ei
ylitä tasoa 1,5 mg/l. Mallinnustulosten mukaan Syväjärven louhoksen toiminnan myötä tapahtuva typen lisäys Ullavanjoessa ei muuta joen nykyistä kemiallisen tai ekologisen tilan luokitusta. Syväjärven louhosalueen purkupisteen ja Emmes-Storträsket -järven välisen purkureitin etäisyys on noin 19 km.
Huomioiden, ettei Ullavanjokeen kohdistuvan typpikuormituksen arvioida
nostavan Ullavanjoen typpipitoisuutta merkittävästi, ei myöskään EmmesStorträsket -järveen arvioida kohdistuvan sellaisia vaikutuksia, jotka muuttaisivat järven ekologisen tai kemiallisen tilan luokitusta. Syväjärven louhostoiminnan ei myöskään arvioida vaikuttavan Perhonjoen vedenlaatuun tilatavoitteita vaarantavasti eikä toiminnalla arvioida olevan vaikutusta Perhonjoen rehevöitymiseen.
Ottaen huomioon Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmasta ja siihen liittyvästä Perhonjoen ja Kälviänjoen vesistöalueen vesienhoidon toimenpideohjelmasta vuosille 2016-2021
ilmenevät seikat ja toimittaessa tämän lupapäätöksen mukaisesti, ei hankkeesta ennalta arvioiden aiheudu luvan myöntämisen esteenä olevaa merkittävää vesistön pilaantumista.
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Lupamääräysten yleiset perustelut
Lupamääräysten tarkoituksena on varmistaa, että toiminnassa syntyvien vesien johtamisesta ei aiheudu vesistön pilaantumista. Pöly-, melu- ja tärinäpäästöjä sekä toiminta-aikoja on tarpeen rajoittaa niin, ettei kaivoksen toiminnasta alueella aiheudu kohtuutonta rasitusta.
Lupamääräysten perustelut
Toiminnan järjestämistä koskevat yleiset määräykset
1. Luvan saajan selvilläolovelvollisuus ja pilaantumisen torjuntavelvollisuus perustuvat ympäristönsuojelulain 6 §:ään. Selvilläolovelvollisuuden nojalla luvan
saaja myös vastaa hakemuksessa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Lupamääräyksessä asetetut velvoitteet tarkentavat näiden velvollisuuksien noudattamista mukaan lukien poikkeuksellisista tilanteista ilmoittaminen ja tarvittaviin
toimenpiteisiin ryhtyminen.
2. Hakemuksessa on esitetty yleissuunnitelmatasolla kaivoksen ympäristönsuojelurakenteiden toteuttaminen. Suunnitelmat ovat olleet riittävän kattavia
lupa-asian ratkaisemiseksi, mutta yksityiskohtaisten rakennussuunnitelmien
tekeminen edellyttää osin sellaisten tietojen hankkimista, jota ympäristölupahakemusvaiheessa ei ole ollut mahdollista saada. Luvan saajan on tehtävä
ennen hankkeen päätöksen mukaista toteuttamisvaihetta rakentamis- ja laadunvalvontasuunnitelmat ja niihin liittyvät työselostukset kullekin ympäristönsuojelurakenteelle ja ratkaisulle sekä rakennuskohteelle. Suunnitelmien hyväksyttämisellä ELY-keskuksella varmistetaan, että hanke toteutetaan ja ympäristönsuojelurakenteet ja -ratkaisut otetaan käyttöön lupamääräysten mukaisena.
3. Rakennettavat padot ovat olennainen osa hakemuksen mukaisen kaivostoiminnan ympäristönsuojelurakenteita. Padon rakenteen vakavuuden sekä
rakenneosien toiminnan ja mitoituksen on oltava riittäviä varmistamaan padon
turvallisuus kaikissa olosuhteissa. Pato- ja allasrakenteet tulee rakentaa kantavalle maapohjalle, jotta sortumavaara padoille ja penkereille minimoidaan
Tällä päätöksellä hyväksyttyjen patojen käyttöönotto edellyttää patoturvallisuuslain 3 luvun mukaisesti patoturvallisuusviranomaisen päätöstä niiden luokittelusta, tarkkailusta sekä vahingonvaaraselvitystä. Patoturvallisuuslaissa ei
ole erillistä menettelyä tarkempien rakenne- ja laadunvalvontasuunnitelmien
hyväksymisestä ennen rakentamista.
Koska hakemuksessa ei ole esitettynä yksityiskohtaista tietoa esimerkiksi materiaalien riittävyydestä ja niiden sekä pohjamaan geoteknisistä ominaisuuksista ja soveltuvuudesta patorakentamiseen, on ne selvitettävä. Määräyksen
mukaisella rakennussuunnitelmatasoisten tarkempien patosuunnitelmien toimittamisella patoturvallisuusviranomaiselle voidaan ennen patojen käyttöönottoa varmistaa, että padot on suunniteltu vaatimusten mukaisesti ja ne toteutetaan asianmukaisesti. Patoturvallisuusviranomainen määrää myös patoturvallisuuden kannalta tarvittavasta tarkkailusta.
4. Velvoite on annettu ympäristönsuojelulain 209 §:n nojalla.
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5. Ympäristönsuojelurakenteet on toteutettava laadukkaasti ja siten, että ne
täyttävät niille asetetut vaatimukset. Yleismääräyksellä korostetaan luvan saajan velvollisuutta huolehtia, että vaatimukset täyttyvät ja rakentamisessa noudatetaan alan yleisiä vaatimuksia.
6. Päätöksessä on määrätty tehtäväksi useita paikan päällä tapahtuvaan rakentamiseen perustuvia ympäristönsuojelurakenteita. Niiden toiminnan sekä
ympäristön pilaantumisen ja sen vaaran estämisen kannalta on tärkeää, että
rakentaminen tapahtuu laadukkaasti, hyväksyttyjen suunnitelmien mukaan.
Rakenteiden toteuttaminen luvan mukaisesti on luvan saajan velvollisuus.
Tämän noudattamista valvoo ELY-keskus. Ympäristönsuojelu- ja patorakenteiden asianmukaisen rakentamisen varmistaminen edellyttää erityiskalustoa,
syvällistä osaamista ympäristönsuojelu- ja patorakenteiden rakentamistekniikoista ja lähes päivittäistä ja ajoittain jatkuvaa paikan päällä olemista. Tämä ei
ole mahdollista pelkkänä viranomaisvalvontana. ELY-keskusten valvontaa
täydentämään on annettu määräys käyttää lisäksi ulkopuolista ja riippumatonta laadunvalvojaa. Laadunvalvontataho on määrätty hyväksyttäväksi ELYkeskuksilla, joka voi tässä yhteydessä tarkistaa valvojan resurssien ja osaamisen riittävyyden. Laadunvalvontaan liittyvällä raportointivelvollisuudella varmistetaan, että ELY-keskukset saavat ajantasaista tietoa rakentamiskohteiden
etenemisestä ja mahdollisista puutteista.
7. Määräyksellä varmistetaan, että valvontaviranomaisella on tiedossa kaivoksen ympäristöasioiden hoidosta ulospäin vastaava henkilö ja että henkilöllä on
riittävä asiantuntemus ja osaaminen tehtävään.
8. Luonnontilaisen puuston säilyttämisvelvoite on annettu pölyn ja melun leviämisen estämiseksi. Lisäksi puuston ja maapeitteen poisto muuttavat alueen
vesitaloutta lisäten valunnan ja hulevesien määrää.
9. Ilmoitusvelvollisuudella varmistetaan, että valvontaviranomaiset saavat tiedon rakentamisen ja varsinaisen kaivostoiminnan aloittamisesta.
10. Toiminnan muutoksiin liittyvällä ilmoitusvelvollisuudella varmistetaan, että
valvontaviranomaiset saavat tiedon toiminnan muutoksista ja että tässä yhteydessä luvan saaja arvioi aina itse kattavasti, mitä vaikutuksia muutoksella on
mahdollisesti päästöihin ja niistä aiheutuvaan pilaantumisen tai sen vaaraan.
Määräyksellä vähennetään sen riskiä, että toiminnan muutoksilla lisättäisiin
päästöjä sitä tiedostamatta. Ilmoituksen perusteella ELY-keskus voi velvoittaa
luvan saajan laittamaan vireille toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen aluehallintovirastoon tai tarkentaa omana toimenaan toiminnan tarkkailua siten, että se vastaa paremmin muuttuvan toiminnan tarpeita.
Päästöt vesiin ja vesien johtaminen
11. Kaivosalueella muodostuvat puhtaat kuivatusvedet on perusteltua keräillä
ja johtaa erillään käsiteltävistä vesistä. Tämä osaltaan varmistaa likaisten vesien (jätevesien) puhdistusjärjestelmän toimintaa mm. runsasvetisinä aikoina.
Tehokas puhtaiden vesien erittely tehostaa osaltaan myös vesitaseen hallintaa. Puhtaille vesille ei määräyksessä ole annettu erillisiä laatuvaatimuksia.
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Lähtökohtaisesti niitä voivat olla vain luonnonvesiä vastaavat muut kuin määräyksen 14 tarkoittamat vedet.
12. Kaivoksen vedet on käsiteltävä parasta käyttökelpoista tekniikkaa käyttäen ja siksi hakemussuunnitelman mukaisten vesienkäsittelyrakenteiden tulee
olla valmiita ennen tuotannon aloittamista. Määräyksessä ei ole suoraan lueteltu mitkä altaat tulee olla toteutettuna heti alussa. Yksityiskohtainen toteuttamisjärjestys on katsottu tarkoituksenmukaiseksi jättää luvan saajan harkittavaksi.
13. Kaivostoimintaa valmisteleviin töihin liittyy laajoja maarakennustöitä. Kiintoainepäästöjä rajoittavat vesienkäsittelyrakenteet on toteutettava heti rakentamisen alkuvaiheessa, koska toiminnan alussa tapahtuva maarakennustyö
aiheuttaa ennen varsinaista kaivostoimintaa kiintoainekuormitusta, joka saattaa olla suurempaa kuin varsinaisen kaivostoiminnan aikana. Koska mahdollisia paikallisen käsittelyn toteuttamismahdollisuuksia tai suunnitelmia ei ole
esitetty hakemuksessa, on ne määrätty toimitettavaksi ELY-keskukselle hyväksyttäväksi. Tällä varmistetaan, että paikallisilla käsittelyjärjestelmillä saavutetaan keskitetyn käsittelyn tasoinen puhdistustulos. Asetettu raja-arvo on
alitettavissa pintavalutuskentän lisäksi mm. riittävän väljästi mitoitetulla selkeytysaltaalla.
14. Alueella muodostuneet likaantuneet vedet on määrätty käsiteltäviksi ennen johtamista purkuvesistöön Ruohojärvenojaan ja siitä edelleen Rytilampinojan ja Vanha Torojan kautta Ullavanjokeen. Johtuen louhittavan malmin ja
sivukiven ominaisuuksista, jätevesien haitta-ainepitoisuudet on hakemuksessa arvioitu alhaisiksi. Vesistökuormitus koostuu siten lähinnä typpi- ja kiintoainekuormituksesta, joka on peräisin louhosvesistä ja typen osalta räjähdysaineista. Alueen pohjavesistä on mitattu korkeita kloridipitoisuuksia. Koska
kloridi ja sulfaatti korreloivat Litorinameren aikaisissa pohjavesissä, on sulfaatille asetettu hakemuksesta poiketen raja-arvo. Raja-arvot on asetettu typen ja kiintoaineen osalta hakijan esitystä tiukemmiksi tasolle, jossa toiminnasta ei aiheudu merkittävää pilaantumista Ullavanjoella ja siitä alavirtaan
Perhonjoella. Raja-arvot on annettu niille aineille ja yhdisteille, joista ennalta
arvioiden saattaa aiheutua merkittävin pilaantumisen riski purkuvesistössä.
Muidenkin metallien ja haitta-aineiden pitoisuuksien tulee olla hakemuksessa
esitetyllä tasolla.
Määräysten mukaan käsiteltynä puhdistetut jätevedet eivät ennalta arvioiden
estä vesistön virkistyskäyttöä tai kalojen hyödyntämistä ravintona Ullavanjoella ja sen alapuolisessa vesistössä. Raja-arvoja noudatettaessa päästöistä
ei aiheudu pitkään kestävänkään kuormituksen aikana Ullavanjoella ja sen
alapuolella ennalta arvioituna merkittäviä haittavaikutuksia vesieliöille.
Käsitellyt jätevedet johdetaan Ruohojärvenojaan joka sijaitsee vesistöalueen
latva-alueella. Pienivirtaamaisella ja lyhyellä Ruohojärvenojalla käsitellyt jätevedet muodostavat merkittävän osuuden virtaamasta. Otettaessa huomioon
johdettavien vesien laatu ja määrä sekä Ruohojärvenojan erittäin vähäinen
virkistyskäyttö- ja kalatalousarvo, on lupa käsiteltyjen vesien johtamiseen voitu myöntää.
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15.-16. Vesitaseen hallinta on keskeinen osa kaivostoiminnan päästöjen rajoittamisessa ja varautumissuunnittelussa. Vesitaseen hallinnan on perustuttava mahdollisimman luotettavaan tietoon vesitaseen nykytilasta ja kehittymisestä. Tähän on saatavissa useita edistyneitä mallinnusohjelmia ja tämän
tyyppisen mallinnuksen käyttäminen on parasta ympäristökäytäntöä uusilla
kaivoksilla. Jäteveden johtaminen ja käsittelyjärjestelmät on mitoitettava siten, että esimerkiksi normaalia suurempi sadanta ei estä päästöraja-arvojen
saavuttamista. Käsittelyjärjestelmien mitoittaminen kerran 20 vuodessa tapahtuvan sadannan tai lumiensulamisen kautta tulevan virtaaman käsittelyyn
on riittävää otettaessa huomioon Syväjärven kaivoksen sijainti ja vaikutukset.
17. Typen poistamiseksi ei ole saatavilla taloudellisesti käyttökelpoista teknologiaa. Sellaisten räjähdysaineiden käyttäminen, josta liukenee vesiin
mahdollisimman vähän typpeä, sekä huolellinen panostus ja räjäytyskenttien
suunnittelu yhdessä vesien käsittelyä koskevien määräysten sekä kokonaistypen päästöille asetettujen tavoitearvojen kanssa ovat tässä vaiheessa riittävät määräykset vesistöön johdettavien, lähinnä rehevöitymishaittoja aiheuttavien, typpipäästöjen vähentämiseksi. Käytettävien räjähteiden määrän optimoinnilla voidaan vähentää myös typpipäästöjä.
18. Lupamääräys on annettu suolaantuneen kalliopohjaveden sekä kiisusta
aiheutuvan mahdollisen happaman kaivosvalunnan rajoittamiseksi ja ympäristökuormituksen vähentämiseksi.
19. Lupamääräyksellä pyritään ennaltaehkäisemään vesistöön kohdistuvaa
kiintoaine- ja muuta kuormitusta. Aluehallintovirasto katsoo, että selkeytysaltaalla/-altailla ja sitä seuraavalla pintavalutuskentällä saadaan ensisijaisesti
tehokkaimmin vähennettyä kuivatusvesien kiintoainepitoisuutta sekä välillisesti kokonaistyppipitoisuuksia. Lietteen poistamisella altaista varmistetaan,
että laskeutuskäsittely tapahtuu mahdollisimman tehokkaasti.
20. Luvan saaja on velvollinen osallistumaan kaivoksen jätevesien puhdistusreitillä olevan alapuolisen Ruohojärvenojan kunnostukseen siltä osin kuin
kunnostustarve johtuu kaivos-alueen vesien johtamisesta.
Päästöt ilmaan
21.-22. Pölypäästöjen vaikutukset lähialueiden ilmanlaatuun ovat suhteellisen
pieniä johtuen louhosalueen ja lähimpien häiriintyvien kohteiden välisestä
etäisyydestä. Pölyhaittojen torjunta on kuitenkin välttämätöntä pölystä mahdollisesti aiheutuvien terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Kaivostoiminnan pölyntorjunta tulee tehdä parhaalla taloudellisesti käyttökelpoisella
tekniikalla. Raportointivelvoitteella ohjataan toiminnan järjestämistä siten, että
hajapölypäästöjä ja niiden leviämistä ympäristöön rajoitetaan tehokkain toimenpitein.
Toiminta-ajat, melu ja tärinä
23. Toiminta-aikoja on rajoitettu hakijan hakemuksessaan esittämän mukaisesti asutukselle aiheutuvien häiriöiden vähentämiseksi. Räjäytykset tulee
tehdä päivittäin tai viikoittain tiettynä ajankohtana esim. puolen tunnin aikaikkunassa, koska meluhaitan ennakoitavuus tekee sen häiritsevyydestä merkit-
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tävästi pienempää. Räjäytystoimintaa varten tulee luoda ennakoiva tiedotusjärjestelmä, jossa lähimpien asuintalo- ja loma kiinteistöjen omistajille tiedotetaan tulevasta räjäytyksestä asianmukaisesti.
Poikkeustilanteilla tarkoitetaan lupamääräyksessä esimerkiksi konerikoista,
sääoloista tai tieliikenteen onnettomuustilanteista johtuvia tuotantokatkoksia.
Myös perättäiset juhlapyhät voivat aiheuttaa tarpeen viikonlopputyölle. Tällaisista luvan saajan arvion mukaan muutaman kerran vuodessa tapahtuvista
poikkeuksellisista tapahtumista, jotka aiheuttavat tarpeen työskennellä myös
viikonloppuna klo 07-22 välisenä aikana, on aina ilmoitettava perusteluineen
ELY-keskukselle ennen kyseistä työskentelyviikonloppua.
24. Kaivostoiminnasta vakituiseen tai vapaa-ajan asumiseen käytettävien rakennettujen kiinteistöjen piha-alueelle kohdistuvalle ympäristömelulle on
määrätty raja-arvona päivä- ja yöaikaiset enimmäistasot, jotta kohteissa ei
aiheudu ympäristöluvan myöntämisen esteenä olevaa terveyshaittaa tai
eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua
kohtuutonta rasitusta.
25. Määräys on annettu erityisesti ottaen huomioon, että kysymyksessä on
uusi toiminta, jossa suunnittelulla ja toteutuksella voidaan vähentää toiminnassa syntyvän melun määrää.
26. Räjäytyksistä aiheutuvaa tärinää on määrätty ehkäistäväksi räjäytysteknisin toimenpitein sekä kehittämällä ja ottamalla käyttöön kaivostoiminnassa
parhaan ympäristökäytännön mukaisia työ- ja toimintatapoja. Räjäytystyöt on
toteutettava siten, että niillä ei vaurioiteta kaivospiirin ulkopuolella olevia rakenteita.
Kaivannaisjätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen
27. Määräyksessä on luokiteltu kaivostoiminnassa muodostuvat ja alueelle
loppusijoitettavat jätejakeet.
28. Määräyksen avulla varmistetaan, että tiedetään esimerkiksi alueen sulkemista ja kaivannaisjätteiden hyödyntämistä varten kuinka paljon eri kaivannaisjätteitä on sijoitettu kaivannaisjätealueille.
29. Määräys on annettu jätteiden määrän vähentämiseksi.
30. Sivukivelle on annettu määrittely, missä tilanteessa sivukivi ei ole jätettä.
Osaltaan määräyksillä varmistetaan myös määräyksen 29. tavoitetta jätteiden määrän vähentämiseksi.
31. Määräyksellä ohjataan toiminnan alkuvaiheen rakentamisessa muodostuvat pintamaat hyötykäyttöön siten, että siitä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.
32. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on tehty lupahakemuksen laatimisvaiheessa. Mikäli kaivostoiminnan aikana havaitaan tarvetta muuttaa kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa lupamääräyksessä mainituista syistä
johtuen, suunnitelma tulee päivittää vastaamaan luvan mukaista toimintaa.
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Kaivannaisjätealueet
33. Syväjärven sivukivien sisältämien haitta-aineiden liukoisuudet ovat standardin SFS-EN 12457-3 mukaisesti tutkittuna pieniä. Liukoiset pitoisuudet alittavat läjitysalueelle läjitettäviä sivukiviä edustavassa kokoomanäytteessä pysyvän jätteen kaatopaikalle sijoitettavan jätteen raja-arvot. Koko sivukivialuetta
kokonaisuutena edustavan kokoomanäytteen rikin kokonaispitoisuus on
0,07 % ja neutralointipotentiaalisuhde 4,90. Louhosalueelle läjitettäviä sivukiviä edustavassa kokoomanäytteessä arseenin, kromin, kuparin ja vanadiinin
kokonaispitoisuus ylittää PIMA-asetuksessa annetut kynnysarvot.
GTK:n 1970-luvulla tekemien moreeniselvitysten perusteella Kaustisen alueella maaperän taustapitoisuudet ovat paikoitellen korkeita verrattuna PIMAasetuksen kynnys- ja ohjearvoihin. GTK:n tekemässä moreeniselvityksessä on
todettu ylemmän ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia arseenia, kromia, kuparia,
nikkeliä, vanadiinia ja sinkkiä. Syväjärven louhosalueelle läjitettävien sivukivien kokonaispitoisuudet ovat ympäristön maaperän taustapitoisuuksien tasolla, eikä sivukivien arvioida tästä syytä aiheuttavan vaaraa ympäristölle tai terveydelle.
Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, että Syväjärven kaivannaisjätealueelle sijoitettava sivukivi muodostuu happoa tuottamattomasta jakeesta (NAFjae). Mineralogiseen koostumukseen perustuen voidaan arvioida, ettei haitallisia alkuaineita liukene merkittävästi pitkällä ajalla. Sen sijaan räjähtämättä
jääneet räjähdysaineet kulkeutuvat sivukiven mukana läjitysalueelle. Läjitysalueella räjähdysaineen typpiyhdisteet liukenevat suotovesiin ja kulkeutuvat
pintavesiin. Typpipäästöistä aiheutuu haitallisia vaikutuksia vesistöissä, kuten
rehevöityneisyyden lisääntymistä, minkä vuoksi sivukivialuetta ei ole voitu luokitella pysyvän kaivannaisjätteen jätealueeksi, vaan muuksi kaivannaisjätteen
jätealueeksi.
Sivukivien suotovesistä voi aiheutua päästöjä varastoinnin aikana. Sivukivien
läjitysalueen vesienjohtamista ja kuivatusta koskevat vaatimukset on annettu
kaivannaisjätteiden läpi suotautuvien vesien keräilemiseksi käsittelyyn. Kiviaineksen ominaisuudet kokonaisuutena huomioon ottaen määräyksen mukaisesti toteutettava perustamistapa arvioidaan tarkoitukseensa riittäväksi eikä
sivukivialueelle ole nähty tarpeelliseksi määrätä vedenläpäisevyysvaatimuksia.
Sivukivien läjitysalueen pintarakennetta koskevat vaatimukset on annettu suotovesien vähentämiseksi ja eroosion estämiseksi. Reunaluiskien muotoilu alaosasta kaltevuuteen 1:3 varmistaa luiskien stabiliteetin, mahdollistaa peittomaakerroksen levittämisen ja luiskien kasvittumisen. Pintarakenteen toteuttaminen soveltuvin osin jo toiminnan aikana vähentää sade- ja sulamisvesien
päätymistä täyttöön ja suotovedeksi. Pintarakenteen toimivuudella sade- ja sulamisvesien ohjaajana pois jätetäytöstä on olennainen merkitys alueelta pitkällä aikavälillä tulevan vesistökuormituksen laatuun, määrään ja käsittelytarpeeseen. Alueelle muodostettavan kasvillisuuden tarkoituksena on estää pintarakenteen eroosio.
34. Määräyksellä ohjataan toiminnan alkuvaiheen rakentamisessa muodostuvat pintamaat varastoitaviksi myöhempää hyötykäyttöä varten.
35. Määräyksellä varmistetaan asianmukainen suotovesien keräily liejun läjitysaltaasta ja suotovesien johtaminen vesienkäsittelyyn ympäristölle aiheutuvien haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi.
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36. Määräyksellä varmistetaan vesienkäsittelyaltaiden pohjalietteiden asianmukainen sijoittaminen kaivosalueella.
37. Määräyksellä varmistetaan louhostoiminnassa syntyvän kiisupitoisen kiilleliuskeen asianmukainen välivarastointi ja käsittely.
38.-39. Määräyksillä varmistetaan, että jätealueiden perusrakenteet toteutetaan oikein. Yksityiskohtaisemmat vaatimukset tarkentuvat päätöksen antamisen jälkeen tehtävässä rakennesuunnittelussa ja siihen liittyvissä työtapaohjeissa. Niistä määrääminen ympäristöluvassa täysin kattavasti ei ole mahdollista.
40. Puhtaiden ja likaantuneiden vesien erottamisella estetään jätevesien laimentaminen ennen käsittelyä.
41. Ympäristönsuojelusta vastaavan henkilön ja varahenkilön nimeäminen
ovat tarpeen valvonnan kannalta ja toiminnan ympäristönsuojeluun liittyvien
tehtävien asianmukaisen hoidon varmistamiseksi.
42. Määräyksellä varmistetaan riittävän pitkä jälkihoitovaihe ja sen aikainen
tarkkailu.
Muut jätteet
43.-45. Jätteiden käsittelyä ja kirjanpitoa koskevilla määräyksillä varmistetaan
asianmukainen jätehuolto.
46. Räjähdysainetta sisältävät esineet tai välineet luokitellaan vaarallisten
kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005)
6 §:n kohdan 5) mukaan räjähteiksi. Niiden käsittelyssä tulee noudattaa räjähteiden hävittämisestä annettuja määräyksiä.
Varastointi ja huoltotoiminta
47.-50. Määräyksillä varmistetaan, että kaivoksen polttoainehuolto ja tukitoiminnot suunnitellaan ja toteutetaan asianmukaisesti. Luvan saajan omilla ja
urakoitsijoille varatulla tukitoiminnan alueilla käsitellään polttoaineita, voiteluaineita ja jätteitä, liukkaudentorjunta- ja pölynsidonta-aineita sekä tarvittaessa
flokkulantteja. Luvan saajalla on vastuu kaikista kaivosalueella tapahtuvasta
toiminnasta.
Jätteiden, kemikaalien tai polttoaineiden varastoinnista ei saa aiheutua maaperän tai pinta- ja pohjavesien pilaantumisvaaraa. Haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisemiseen on varauduttava ennakolta, mikä edellyttää varovaisuutta ja huolellisuutta varastoinnissa.
Häiriö- ja poikkeustilanteet
51-52. Haitallisten ympäristövaikutusten ennaltaehkäisy edellyttää varautumista mahdollisiin häiriö- ja onnettomuustilanteisiin. Vahinkojen rajoittaminen sekä ajallisesti että määrällisesti edellyttää ympäristövahinkojen torjuntaan tarkoitettua kalustoa ja toimintasuunnitelmaa. Jokainen, joka huomaa (öljy)vahingon tapahtuneen tai uhkaavan eikä voi heti torjua vaaraa, on velvollinen tekemään hätäilmoituksen sekä ryhtymään kykynsä mukaan pelastustoimenpiteisiin. Tiedottamisen sekä ympäristöhaittojen vähentämistoimien oh-
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jaamisen ja valvonnan vuoksi ympäristönsuojelun valvontaviranomaisten on
saatava tiedot häiriö- ja poikkeustilanteista viivytyksettä.
Energiatehokkuus
53. Energiatehokkuutta koskeva lupamääräys on annettu ympäristönsuojelulain 52 §:n 3 momentin nojalla toiminnasta aiheutuvien päästöjen minimoimiseksi.
Vesitalousluvan lupamääräysten perustelut
54. Määräyksellä varmistetaan, ettei Syväjärven ja Heinäjärven tyhjennyksellä aiheuteta häiriötä lintujen pesinnälle.
55.-57. Määräyksillä varmistetaan, ettei alapuolisille metsäalueille aiheudu
järvien tyhjentämisestä johtuvia vettymishaittoja tai alapuolisille vesistöille liiallista kiintoainekuormitusta.
58. Määräyksellä estetään Syväjärven ja Heinäjärven valuma-alueelta tulevien vesien joutuminen Syväjärveen ja Heinäjärveen niiden tyhjentämisen aikana ja sen jälkeen kaivoshankkeen aikana.
59. Määräyksellä varmistetaan, että ruoppaus toteutetaan ja ruoppausmassat
poistetaan, käsitellään sekä kuljetetaan asianmukaisesti ruoppausmassojen
(liejun) läjitysalueelle ja että ruoppaustyön aikana järvien kuivatusvedet käsitellään asianmukaisesti.
60. Määräyksen avulla varmistetaan, että työt aloitetaan ja saatetaan kohtuullisen ajan sisällä loppuun.
61. Hakemuksessa esitettyä suunnitelmaa Syväjärven ja Heinäjärven tilalle
louhostoiminnan myötä syntyneen yhtenäisen järven täyttämisestä vedellä ja
siihen liittyvistä jälkihoitotoimenpiteistä on tarpeen tarkentaa ennen toteutusta
lupaviranomaiselle toimitettavalla hakemuksella. Lupaviranomainen ratkaisee
jatkotoimenpiteet ja velvoitteet erillisellä päätöksellä.
Tarkkailu
62. ja 63. Tarkkailumääräysten tarkennuksissa ja lisäyksissä on otettu huomioon lupahakemuksessa esitetty suunnitelma vesi-, ilma-, melu- ja tärinän
tarkkailusta sekä asiasta saadut lausunnot, erityisesti Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskuksen lausunto. Tarkkailusuunnitelmaan tehtyjen tarkennusten ja lisäysten perustelut ovat seuraavat:
Koska Ruohojärvien kuivatusvedet saattavat aiheuttaa samentumista ja lievää happamuuden muutosta myös Vanha Torojan vesissä, on tarkkailupiste
Vato samoin kuin kuivatusveden silmämääräinen sameuden tarkastelu lisätty
tarkkailuohjelmaan.
Kaivokselta purettavien vesien näytteenottotiheyttä (Sy-PVK1 ja Sy-PVK2)
on lisätty hakijan esittämästä (4krt/vuosi→ 12 krt/vuosi), koska vesistövaikutukset ovat toiminnan merkittävimpiä ympäristövaikutuksia, minkä vuoksi
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myös tarkkailun on oltava riittävän kattavaa. Mikäli tarkkailutulokset osoittavat, että alueelta johdettava vesi on tasalaatuista eikä sisällä merkittävästi
epäpuhtauksia tai ole hapanta, toiminnanharjoittaja voi esittää ELYkeskukselle tarkkailun keventämistä. Toiminnan alkuvaiheessa ja kun monet
lähtötiedot ovat vielä arvioita, on tarkkailu kuitenkin pidettävä laajana. Analyyseissä tulee käyttää mahdollisimman hyvää määritystarkkuutta, koska alapuolinen vesistö on luonnontilainen. Kloridin seuranta on tarpeen, koska sitä
voi päästä vesistöön mm. kallioruhjeissa olevasta suolaantuneesta pohjavedestä tai pölynsidontaan käytettävästä kalsiumkloridiliuoksesta.
Avolouhoksesta vesienkäsittelyyn altaaseen PSP1 pumpattavan veden määrää on seurattava altaan mitoituksen ja teknisen toimivuuden varmistamiseksi.
Luotettavan pohjavesitiedon ja -kuvan saamiseksi on pohjavesien havaintoputkia määrätty lisättäväksi samoin kuin pohjavesinäytteenottotiheyttä on lisätty 2 kerrasta 4 kertaan vuodessa tapahtuvaksi. Koska nykyisten kolmen
pohjavesiputken (S1, S2, S3) syvyys ei ole riittävä (5-5,5 m) huomioiden tuleva eli hakemuksen mukainen pohjaveden pinnan lasku, on putket asennettava syvemmälle.
Kokkolan ja Kaustisen alueella on tehty vuodesta 2010 lähtien laajaa bioindikaattoriseurantaa, mikä soveltuu hyvin kaivostoiminnan ilmaan aiheutuvan
kuormituksen ja sen ympäristövaikutusten seurantaan. Bioindikaattoriverkostoa voi tihentää louhosalueiden ympäristössä, jotta selvitys samalla kertoisi
paremmin louhostoiminnan ympäristövaikutuksista ja toiminnan pölypäästöjen varsinaisesta vaikutusalueesta.
Kirjanpito ja raportointi
64. ja 65. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa vaikutuksista
ympäristöön, mikä edellyttää ympäristön kannalta merkityksellisten päästöjen
suunnitelmallista tarkkailua. Ympäristövaikutusten seuraaminen ja lupamääräysten valvonta edellyttävät kirjanpitoa kaivoksen toiminnasta, päästöistä ja
jätteistä.
Alueiden sulkeminen ja toiminnan lopettaminen
66. ja 67. Päätöksessä on annettu toimintaa koskevat alustavat sulkemismääräykset. Tarkempi sulkemissuunnitelma ja yksityiskohtainen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on määrätty toimitettavaksi aluehallintovirastolle viimeistään 12 kuukautta ennen toiminnan lopettamista. Aluehallintovirasto
antaa kaivosalueen sulkemisesta erillisen päätöksen. Päätöksessä tarkennetaan tarvittaessa kaivannaisjätteen jätealueita koskevia sulkemismääräyksiä.
Kalatalousmaksu
68. Kalatalousmaksun suuruutta harkittaessa on otettu huomioon kaivostoiminnasta aiheutuvien päästöjen suuruus ja vesistössä ilmenevien vaikutusten laajuus sekä vesistön kalataloudellinen arvo. Louhoksen alapuolisista vesistöistä Ullavanjoella ja Perhonjoella on kalataloudellista arvoa. Lupamääräysten mukaisesti toimittaessa toiminnasta aiheutuvista päästöistä ei aiheu-
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du merkittävää pilaantumista Ullavanjoella ja Perhonjoella. Syväjärven ja
Heinäjärven tilalle louhostoiminnan seurauksena syntyvän yhtenäisen järven
jälkihoitotoimenpiteisiin liittyvistä kalataloudellisista velvoitteista määrätään
erikseen alueen sulkemisesta ja toiminnan lopettamisesta sekä järven täyttämisestä annettavien päätösten yhteydessä.
Perustelu kaivannaisjätteiden jätealueen vakuudeksi
Ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan
on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja
toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi.
Lisäksi ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaan kaivannaisjätteen jätealueen
vakuuden on katettava myös kustannukset, jotka aiheutuvat jätealueen vaikutusalueella olevan, kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa tarkemmin
määritetyn maa-alueen kunnostamisesta tyydyttävään tilaan. Hyväksyttävä
vakuus määräytyy ympäristönsuojelulain 61 §:n perusteella.
Ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaan Valtioneuvoston asetuksella voidaan
antaa tarkempia säännöksiä vakuuden vaatimatta jättämisen edellytyksistä.
Kaivannaisjäteasetuksen 1 §:n mukaan vakuutta koskevia kohtia ei sovelleta
kaivannaisjätteeseen, joka on pysyvää jätettä tai pilaantumatonta maaainesta tai joka on syntynyt turvetuotannon yhteydessä, jos jäte sijoitetaan
muulle kuin suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavalle kaivannaisjätteen jätealueelle. Syväjärven kaivannaisjätealue on luokiteltu muuksi kaivannaisjätteen jätealueeksi, joten sivukiven jätealueelle on määrättävä Ympäristönsuojelulain 59 §:n mukainen vakuus.
Vakuuden laskennassa on hyväksytty hakijan esittämä sulkemisen kustannusarvio. Vakuus on määrätty arvonlisäverollisena (24 %), koska vakuuden
on katettava sulkemisen kokonaiskustannukset tilanteessa, jossa toiminnanharjoittaja ei itse pysty vastaamaan velvoitteistaan. Tällöin ELY-keskus pystyy teettämään sulkemistoimenpiteet ulkopuolisella urakoitsijalla.
Jälkitarkkailun vakuuden määräämisessä on käytetty alkuperäisessä hakemuksessa esitettyjä jälkitarkkailun kustannuksia. Aluehallintovirasto on arvioinut 30 vuoden jälkitarkkailun kustannuksiksi 45 000 euroa, johon lisätään
arvonlisävero (24 %). Jälkitarkkailun vakuudeksi saadaan siten 55 800 euroa.
Sivukiven kaivannaisjätealueen vakuus on tällöin kokonaisuudessaan
1 672 027 €. Vakuuden katsotaan riittävän sivukiven läjitysalueen muotoiluun, pintarakenteiden rakentamiseen ja alueen sulkemisen jälkeisiin päästöjen tarkkailutoimiin.
Vesitalouslupa
Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset
Syväjärven ja Heinäjärven tyhjentäminen on tarpeen Syväjärven spodumeenipegmatiittimalmiesiintymän hyödyntämisen mahdollistamiseksi. Kaivostoiminnan päätyttyä Syväjärven ja Heinäjärven tilalle syntyneen avolouhoksen
annetaan täyttyä vedellä. Hankkeen luvan saajalle tuottama taloudellinen
hyöty on merkittävä.
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Vesitaloushanke on toteutettava mahdollisimman vähän haittaa aiheuttavalla
tavalla.
Syväjärven ja Heinäjärven tyhjentäminen voi aiheuttaa vähäistä, vesien johtamisen aikaista veden samentumista hankealueen alapuolisessa Ruohojärvenojassa. Päätöksessä on määrätty enimmäisvirtaama, jolla vettä saadaan
johtaa Ruohojärvenojaan ja veden samentuman tarkkailuun perustuva raja,
jonka jälkeen vedet tulee johtaa laskeutusaltaan ja pintavalutuskentän kautta.
Syväjärven ja Heinäjärven vesi vastaa laadultaan niiden alapuolisen Ruohojärvenojan veden laatua, joten Syvä- ja Heinäjärven tyhjentäminen tässä
päätöksessä annettujen lupamääräysten mukaisesti suoritettuna ei vaaranna
vesienhoitoalueen pintavesien tilatavoitteiden saavuttamista.
Viitasammakkoselvitysten perusteella Syväjärvi ja Heinäjärvi ovat viitasammakon lisääntymispaikkoja. Järvien kuivattamisen myötä viitasammakoiden
lisääntymis- ja levähdyspaikka häviää ainakin kaivostoiminnan ja sen jälkeisen alueen kunnostamisen ajaksi. Keliber Oy:llä on Etelä-Pohjanmaan ELYkeskuksen 2.2.2018 myöntämä luonnonsuojelulain 49 §:n mukainen poikkeuslupa viitasammakon rauhoitussäännöksistä Syväjärven louhosalueella.
Jotta mahdolliset vaikutukset viitasammakoihin jäisivät mahdollisimman vähäisiksi, järvien kuivatus suoritetaan syksyllä.
Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa vahinkoa, haittaa tai muuta edunmenetystä kaivosalueen ulkopuolella. Lupamääräysten mukaisesti toteutettuna hankkeesta saatava hyöty on huomattava
verrattuna siitä yleisille ja yksityisille eduille aiheutuviin menetyksiin. Hankkeesta ei aiheudu vesilain 3 luvun 4 §:n 2 momentissa mainittuja luvan myöntämisen esteenä olevia seurauksia.
Tämän päätöksen antamisajankohtana Syväjärven kaivoksella ei ole vielä
suoritettu kaivostoimitusta, eikä hakijalla ole siten oikeuksia hankkeen edellyttämiin alueisiin. Syvä- ja Heinäjärven tyhjentämisen saa aloittaa, kun kaivosalueen käyttöoikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien lunastaminen
kaivoslain mukaisessa kaivostoimituksessa on suoritettu ja ympäristönsuojelulain mukainen lupa on lainvoimainen.
Hanke ei ole alueen kaavoituksen vastainen. Päätöksen antamisajankohtana
Syväjärven louhosalueen osayleiskaavoitus on vireillä.
Vesitalousluvan lupamääräysten perustelut on esitetty sivulta 133 alkaen.
VASTAUS LAUSUNNOISSA JA MUISTUTUKSISSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN
1) Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen lausunnossa esitetyt vaatimukset on
pääosin otettu huomioon lupamääräyksistä ja niiden perusteluista ilmenevästi. Syväjärven ja Heinäjärven vedet on määrätty johdettavaksi laskeutusaltaan kautta pintavalutuskentälle, kun järvistä johdettavassa vedessä havaitaan samentumaa, sillä vesi voi olla tarpeen johtaa vesienkäsittelyyn jo ennen kuin lausunnossa esitetyt järvien vedenpinnan tasot saavutetaan.
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Tarkkailua koskeviin vaatimuksiin niiltä osin kuin niitä ei ole hyväksytty tarkkailuohjelmaan lisäyksinä aluehallintovirasto vastaa seuraavasti: Toiminnanharjoittajaa ei ole velvoitettu selvittämään Syväjärven ja Heinäjärven veden
laatua kuivatuksen alussa, koska kummankin järven veden laatu on selvitetty
vuosina 2014‒2015 tapahtunein näytteenotoin (yhteensä 12 kpl) eikä hakemuksen mukaan ympäristössä ole sen jälkeen tapahtunut muutoksia, joilla
voisi arvioida olleen vaikutusta järvien veden laatuun. Järvien kuivatus on lyhytaikainen toimenpide ja kuivatusvesien kokonaismäärä on noin 25 % siitä
vuosittaisesta vesimäärästä, mikä kaivokselta johdetaan pois tuotannon aikana. Kuivattamisen ei ole arvioitu vaikuttavan järvien alapuolisten vesistöjen
(Ruohojärvenoja, Rytilampinoja, Vanha Toroja, Ullavanjoki, Perhonjoki) vedenlaatuun. Heinäjärven ja Syväjärven kuivatusvesillä on matkaa Ullavanjoelle yli 7 kilometriä. Yllä mainituista syistä johtuen aluehallintovirasto ei pidä
järvien kuivattamisen aikana tarpeellisena vesistötarkkailun ulottamista Ullavanjokeen saakka (Ullava1 ja Ullava2). (Järvien kuivatustarkkailu)
Pintavalutuskenttien kautta purettavan veden analyysitiheyden nosto (4 kerrasta 12 kertaan/vuosi) ja analysoitavien parametrien laajuus (mm. sähkönjohtavuus) huomioon ottaen aluehallintovirasto ei näe perustetta purkuvesien
laadun jatkuvatoimiselle mittaamiselle. Avolouhoksesta altaaseen PSP1 johdettavan kuivatusveden laadun erillinen jatkuvatoiminen seuranta ei ole tarpeen, koska pintavalutuskentälle PVK1 johdettavista vesistä suurin osa on
peräisin avolouhoksesta ja veden laatua on määrätty seurattavaksi tihennetysti pintavalutuskentän jälkeisestä pisteestä Sy-PVK1 otettavilla näytteillä.
Elohopean analysointiin pintaveden tarkkailupisteistä aluehallintovirasto ei
näe perustetta.
Suurin osa louhosalueella syntyvien vesien sisältämistä kiintoaineista laskeutetaan esiselkeytys- ja selkeytysaltaiden pohjalle. Selkeytysaltaiden jälkeen
kiintoaineita pidättyy vielä pintavalutuskentälle. Vähäisemmässä määrin kiintoaineita arvioidaan laskeutuvan myös Ruohojärvenojan pohjalle, missä ne
voivat vaikuttaa Ruohojärvenojan pohjasedimenttien laatuun. Vähäisiä vaikutuksia voi näkyä myös Rytilampinojassa. Syväjärven louhosalueen vesien
purkureitin pituus ennen Emmesjärveä on noin 19 km. Vesien mukana kulkeutuvien kiintoaineiden ei arvioida sisältävän merkittäviä haittaainepitoisuuksia johtuen louhosalueella käsiteltävien maa- ja kiviainesten sisältämien haitta-aineiden pääosin alhaisista pitoisuuksista. Pohjasedimentteihin kohdistuvat vaikutukset arvioidaan pieniksi ja vaikutusten arvioidaan
rajoittuvan pääosin Ruohojärvenojaan. Metallien tai muiden haitta-aineiden
pitoisuuksien seurantaan louhosalueen alapuolisten vesistöjen sedimenteistä
ei ole aluehallintoviraston näkemyksen mukaan siten perusteita.
Ympäristölupahakemuksessa on esitetty pinta- ja pohjavesien virtaussuunnat
sekä pinnan korkeudet ja virtaamat. Tarkkailusuunnitelmaehdotuksessa esitettyä tiukempana määrätty pohjavesien tarkkailu on aluehallintoviraston mukaan riittävä ottaen huomioon, että kaivosalue ei sijaitse pohjavesialueella.
2) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikön lausunto
on otettu huomioon luparatkaisusta ja sen perusteluista ilmenevästi.
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3) Kainuun ELY-keskuksen patoturvallisuusviranomaisen lausunnossa
esitetyt vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksistä ja niiden perusteluista ilmenevästi.
4) Kaustisen kunnan ympäristölautakunnan ja 5) Kaustisen kunnan lausunnoissa esitetyt vaatimukset on pääosin otettu huomioon lupamääräyksistä
ja niiden perusteluista ilmenevästi.
Ruohojärvenojaan kohdistuvan ylimääräisen virtaaman hallitsemiseksi Syväjärvestä ja Heinäjärvestä johdettavan kuivatusveden virtaamalle sekä järvien
kuivatuksen aikaiselle virtaamalle Ruohojärvenojassa on asetettu ylärajat lupamääräyksellä 55. Syväjärven kaivoksesta vesi johdetaan vesienkäsittelyrakenteiden kautta Ruohojärvenojaan pumppaamalla, joten luvan saaja voi
pumppaustehoa säätämällä hallita ojaan johdettavan veden virtaamaa. Louhoksen kuivatusvesien johtamisesta Ruohojärvenojaan mahdollisesti aiheutuva haitta on otettu huomioon lupamääräyksellä 20, jolla luvan saaja on velvoitettu osallistumaan omalta osaltaan Ruohojärvenojan kunnossapitoon.
Vesienkäsittelyä koskevien vaatimusten osalta aluehallintovirasto viittaa ratkaisun perusteluihin. Lupamääräyksessä 14 on asetettu kokonaistypelle lähtevän veden pitoisuuden raja-arvo. Raja-arvo on määrätty hakijan esittämää
lähtevän veden typpipitoisuuden arvoa alhaisemmaksi, jotta Ullavanjokeen
kohdistuvat vaikutukset ja typpipitoisuuden nousu jäisivät pienemmäksi kuin
hakemuksessa esitetyissä mallinnustuloksissa on arvioitu. Lähtevän veden
typpipitoisuuden tavoitearvo on pyritty määräämään siten, että kaivoksen
kuivatusvesien aiheuttama typpikuormitus ei heikennä Ullavanjoen tilaa.
Vaatimukseen kaivoksen mahdollisten laajentamissuuntien huomioimisesta
lupapäätöksessä, aluehallintovirasto vastaa, että nykyistä hakemussuunnitelmaa koskevassa päätöksessä ei käsitellä toiminnan mahdollista muuttumista.
6) Kokkolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan ja 7) Kokkolan kaupungin lausunnoissa esitetyt vaatimukset on pääosin otettu huomioon
luparatkaisusta sekä lupamääräyksistä ja niiden perusteluista ilmenevästi. Lupamääräyksellä 23 on rajoitettu räjäytysten suorittamisen ajankohtaa. Aluehallintovirasto katsoo, että määräyksen mukainen kertaluonteinen ilmoitus räjäytysten ajankohdista lähimmille asuin- ja lomakiinteistöjen on riittävä, koska räjäytyksiä tehdään kaivostoiminnan aikana säännöllisesti. Lähtevän veden typpipitoisuudelle määrätyn raja-arvon osalta aluehallintovirasto viittaa ratkaisun
perusteluihin sekä edellä Kaustisen kunnalle vastaamaansa.
8) Kruunupyyn kunnan ympäristölautakunnan ja 9) Kruunupyyn kunnanhallituksen lausunnoissa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksistä ja niiden perusteluista ilmenevästi.
10) Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomaisen lausunto
pääosin otettu huomioon luparatkaisusta sekä lupamääräyksistä ja niiden perusteluista ilmenevästi. Kaivostoiminnasta aiheutuvien typpipäästöjen vähentämisen osalta aluehallintovirasto viittaa ratkaisun perusteluihin sekä edellä
Kaustisen kunnalle vastaamaansa. Vaatimus kalatalousmaksusta on otettu
huomioon lupamääräyksestä 68 ja sen perusteluista ilmenevästi.
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Kiisupitoista kiilleliusketta ei YVA-selostuksessa esitetyistä tiedoista poiketen
läjitetä pysyvästi kaivosalueelle eikä sivukivialueelle läjitettävä kaivannaisjäte
sisällä merkittäviä määriä sulfidimineraaleja, joten Syväjärven kaivoksen kaivannaisjätealueella sulfidimineraalien hapettumisesta aiheutuvan kuivatusvesien pH:n laskun ja sen seurauksena tapahtuvan metallien liukenemisen riski
on vähäinen.
13) Keski-Pohjanmaan liiton lausunto on otettu huomioon luparatkaisusta ja
sen perusteluista ilmenevästi. Louhostoiminnan jälkeisestä ympäristövaikutusten tarkkailusta määrätään louhoksen sulkemista koskevan lupakäsittelyn yhteydessä.
15) Kälviän-Ullavan yhteisten vesialueiden osakaskunta, Rödön osakaskunta, Palonkylän kalastuskunta, Vitsarin osakaskunta, Korpilahden
osakaskunta,
Kirilahden
osakaskunta,
Kaustarin
osakaskunta/kalastuskunta ja Alavetelin osakaskunta ovat muistutuksessaan pyytäneet, että aluehallintovirasto perustelisi lupapäätöksessään hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin menettelytavan laillisuuden ja sopivuuden. Laki ei
velvoita YVA-yhteysviranomaisen lausunnon liittämistä lupahakemuksen kuulemisasiakirjoihin. Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994)
määrää, että viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen
ennen kuin se on saanut käyttöönsä yhteysviranomaisen arviointiselostuksesta antaman lausunnon. Hanketta koskevasta lupapäätöksestä on käytävä ilmi,
miten arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto on otettu
huomioon. Aluehallintovirasto on huomioinut Keliberin Syväjärven kaivoshanketta koskevan YVA-selostuksen ja YVA-yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon lupaharkinnassa, päätöksen lupamääräyksissä ja niiden perusteluissa sekä vesi- ja ympäristölupahakemuksen sisältövaatimuksissa. Hakemukseen on pyydetty täydennyksiä YVA-yhteysviranomaisen lausunnossaan esittämien lisäselvitystarpeiden osalta.
Syvä- ja Heinäjärven tyhjennyksestä aiheutuvien haittojen vähentäminen on
otettu huomioon vesitalousluvan lupamääräyksistä 55-59 ja niiden perusteluista ilmenevällä tavalla. Aluehallintovirasto katsoo, että hakemuksessa on esitetty riittävät mitoitustiedot koskien järvien tyhjennyksen aikaista vesienjohtamista ja -käsittelyä. Hakemuksessa esitettyjen laskeutusaltaiden mitoitustietojen
ja kiintoaineksen laskeutumista koskevien laskelmien perusteella, ottaen
huomioon altaisiin johdettava maksimivirtaama, laskeutusaltaiden mitoitus on
riittävä myös orgaanisen hienoaineksen laskeutukseen.
Lupamääräyksellä 14 on huomioitu kaivosalueen alapuoliseen vesistöön aiheutuvan typpi-, kiintoaine ja haitta-ainekuormituksen vähentäminen. Kaivostoiminnasta aiheutuvien typpipäästöjen vähentämisen osalta aluehallintovirasto viittaa ratkaisun perusteluihin sekä edellä Kaustisen kunnalle vastaamaansa. Lisäksi lupamääräyksessä 17 on otettu huomioon typpipäästöjen vähentämistarve määräämällä luvan saaja käyttämään pääsääntöisesti räjähteitä,
joissa typpi on niukkaliukoisessa muodossa.
Aluehallintovirasto katsoo, että Syväjärven ja Heinäjärven veden laatu huomioon ottaen järvien tyhjentämisen ajaksi ei ole tarpeen määrätä jatkuvaa tai lu-

140
pamääräyksessä 62 määrättyä tiheämpää lähtevän veden kiintoainepitoisuuden tarkkailua.
Lähtevän veden tarkkailusta on määrätty lupamääräyksellä 62. Aluehallintovirasto katsoo, että jatkuvan automaattisen vedenlaadun tarkkailun sijasta lähtevän veden laatua on riittävää tarkkailla vähintään 12 kertaa vuodessa otettavilla näytteillä, kun lähtevän veden virtaamaa tarkkaillaan jatkuvatoimisesti.
Kalatalousmaksu on asetettu lupamääräyksellä 68. Vuotuista kalatalousmaksua määritettäessä on otettu huomioon alapuolisiin vesistöihin kohdistuvien
päästöjen suuruus ja niiden arvioitu vaikutus vesistöjen tilaan sekä alapuolisten vesistöjen kalataloudellinen arvo lupamääräyksen perusteluista tarkemmin
ilmenevällä tavalla.
16) Ullavan kalastusseura ry:n muistutuksessa esittämät vaatimukset on
pääosin otettu huomioon lupamääräyksistä ja niiden perusteluista ilmenevästi.
Aluehallintovirasto on Syväjärven kaivoksen päästömääräyksiä asettaessaan
ottanut huomioon Keliber Oy:n suunniteltujen eri kaivosten yhteisvaikutukset.
Tässä Syväjärven kaivosta koskevassa vesi- ja ympäristölupapäätöksessä ei
kuitenkaan anneta muita kaivoksia koskevia määräyksiä. Syväjärven kaivoksen pois johdettavien vesien laadun raja-arvot on asetettu lupamääräyksessä
14, kuivatusvesien tarkkailu lupamääräyksessä 62 ja määräykset Syväjärven
ja Heinäjärven tyhjentämisen aikaisesta kuivatusvesien käsittelystä lupamääräyksessä 55. Aluehallintovirasto katsoo, että Syväjärven ja Heinäjärven tyhjentämisen alkuvaiheessa vedet voidaan johtaa lupamääräyksiä noudattaen
käsittelemättöminä suoraan Ruohojärvenojaan, sillä järvien vesi vastaa laadultaan Ruohojärvenojan vettä. Kalatalousmaksun osalta aluehallintovirasto viittaa edellä yhteisten vesialueiden osakaskunnille vastaamaansa.
17) Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry:n muistutuksessa
mainittujen kaivostoiminnasta aiheutuvien typpipäästöjen vähentämisen osalta
aluehallintovirasto viittaa ratkaisun perusteluihin sekä edellä Kaustisen kunnalle vastaamaansa. Keliber Oy:n kunkin kaivoksen vaikutukset niiden alapuolisiin vesistöihin sekä kaivosten arvioitavissa olevat yhteisvaikutukset arvioidaan kyseisten kaivosten lupahakemusten käsittelyn yhteydessä.
Jättisukeltajia koskeva selvitys Syväjärven hankealueella on tehty kesällä
2018.
Kiisupitoisen kiilleliuskeen toimittamisesta sijoitettavaksi kaivosalueen ulkopuolelle on määrätty lupamääräyksellä 37. Syväjärven kaivoksen sulkemiseen
ja sen jälkeiseen vesienkäsittelyyn liittyvät määräykset annetaan kaivoksen
sulkemista koskevassa lupapäätöksessä.
YMPÄRISTÖLUVAN VOIMASSAOLO
Päätöksen voimassaolo
Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa.
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Tarvittaessa aluehallintovirasto voi ympäristönsuojelulain 88 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä määrätä luvan raukeamaan, 89 §:ssä säädettyjen
edellytysten täyttyessä muuttaa aikaisempaa lupaa tai ympäristönsuojelulain
93 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä peruuttaa luvan valvontaviranomaisen aloitteesta.
Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen
Jos asetuksella annetaan tämän lain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan
määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan
voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 70 §)
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin tämä lupapäätös on lainvoimainen.
(YSL 198 §)
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6 §, 7 §, 11 §, 14 §, 43 §, 47 § 1 mom,
48 §, 49 §, 51 § 1 mom, 52 § 1 ja 3 momentit, 53 §, 57 §, 58 § 1 mom, 59 §,
60 § 1 ja 2 mom, 61 §, 62 §, 83 §, 87 §, 94 § 1 mom, 111-114 §, 209 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 15 §
Jätelaki (646/2011) 8 § 1 ja 2 momentti, 12 § 1 ja 2 momentti, 15 § 1 momentti, 16 § 1 momentti,17 §, 28 § 1 momentti, 29 §,118 §, 120 §, 121 § ja
122 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013)
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) 21 § 1 momentti
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994)
Luonnonsuojelulaki (1096/1996) 39 §, 49 §, 65 §-66 §
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (444/2010)
Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista (997/2017)
Vesilaki 2 luku 7 §, 3 luku 4 § 1 momentti 2) kohta ja 2-3 momentti, 5 §, 6 §,
7 §, 8 §, 10 §, 11 §, 14 §, 18 §, 11 luku 17 §, 18 §, 21 §
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Tästä päätöksestä peritään maksua 59 085 €. Lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta.
Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan ympäristöluvan käsittelystä peritään
maksu, jonka suuruutta määrättäessä noudatetaan, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) ja sen nojalla annettavassa valtioneuvoston asetuksessa
tai ympäristöministeriön asetuksessa säädetään.
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Aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2017 annetun valtioneuvoston asetuksen (997/2017) liitteenä olevan maksutaulukon mukaan kaivostoiminnan,
jonka louhintamäärä on yli 500 000 t/a ympäristöluvan käsittelystä perittävä
maksu on 47 740 euroa.
Asetuksen (997/2017) mukaan muun kaivannaisjätteen jätealueen ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on 19 100 euroa.
Maksuasetuksen mukaan ympäristönsuojelulain 46 §:ssä tarkoitettujen samanaikaisesti ratkaistavien useiden toimintojen lupa-asioiden käsittelystä peritään yhdistetty maksu siten, että korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan
toiminnan käsittelymaksuun voidaan lisätä muiden toimintojen osuutena 50
prosenttia näiden toimintojen maksuista.
Asetuksen mukaan muuta vesilain 3 luvun mukaista hanketta koskevan hakemuksen käsittelystä perittävä maksu on 3 590 € euroa. Jos kysymyksessä
on ympäristönsuojelulain 47 §:n mukaisessa yhteiskäsittelyssä käsiteltävä
asia, peritään käsittelymaksuna ympäristölupia koskevan maksutaulukon ja
sen kohtien 1-6 mukainen maksu ja puolet vesitalousluvan taulukon mukaisesta maksusta.
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätöksen antamisesta ilmoitetaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Päätös julkaistaan internetissä aluehallintoviraston LupaTietopalvelussa. Lisäksi tieto päätöksestä julkaistaan Kokkolan kaupungin,
Kaustisen kunnan ja Kruunupyyn kunnan virallisilla ilmoitustauluilla.
Tieto päätöksestä julkaistaan Österbottens Tidning ja Keskipohjanmaa nimisissä lehdissä.
JAKELU
Päätös
Keliber Oy
Tiedoksi
Kaustisen kunta
Kokkolan kaupunki
Kruunupyyn kunta
Kaustisen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Kruunupyyn kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Kaustisen kunnan terveydensuojeluviranomainen
Kokkolan kaupungin terveydensuojeluviranomainen
Kruunupyyn kunnan terveydensuojeluviranomainen
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / ympäristö ja
luonnonvarat -vastuualue
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / kalatalousviranomainen
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / patoturvallisuusviranomainen
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Keski-Pohjanmaan liitto
Suomen ympäristökeskus
Ilmoitus päätöksestä
Tieto päätöksen antamisesta ilmoitetaan erikseen niille, joille on annettu tieto
hakemuksen jättämisestä sekä niille, jotka ovat esittäneet hakemuksen johdosta muistutuksia tai vaatimuksia.
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MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallintooikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.
LIITTEET

1) Valitusosoitus
2) Asemapiirros

Asian ovat ratkaisseet johtaja Tarja Savea-Nukala (pj), ympäristöneuvos Jari
Tolppanen ja ympäristöneuvos Arto Paananen. Asian ovat esitelleet ympäristöylitarkastaja Riitta Lähdemäki ja ympäristöylitarkastaja Jenni Vaara.
Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on
asiakirjan viimeisellä sivulla.

VALITUSOSOITUS

Liite 1

Valitusviranomainen

Aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallintooikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä
kuin pääasiasta.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä
määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 22.3.2019.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat
ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta
sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen Vaasan hallinto-oikeudelle
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla.
Sähköisesti toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virkaajan päättymistä.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
faksi:
sähköposti:
aukioloaika:

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
PL 204, 65101 Vaasa
029 56 42780
029 56 42760
vaasa.hao@oikeus.fi
klo 8–16.15

Oikeudenkäyntimaksu
Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeuden-käyntimaksu on
260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta.
Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
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