TIIVISTELMÄ
Johdanto ja hankkeen tavoitteet
Keski-Pohjanmaan litiumprovinssi eli Kaustisen alue ympäristöineen on tunnettu jo vuosikymmenien ajan
litiumpitoisen mineraalin, spodumeenin, esiintymisestä. Nykyisin Keski-Pohjanmaalta löydetyt
litiumspodumeenivarannot ovat Euroopan merkittävimpiä. Keski-Pohjanmaan yli 500 km 2:n
litiumprovinssista on tutkittu vain murto-osa. Potentiaali uusien litiumesiintymien löytymiseen on
merkittävä. Litiumprovinssi sijoittuu Kaustisen lisäksi Halsuan, Kruunupyyn, Toholammin sekä Kokkolan
kuntien alueille.
Keliber Oy on suomalainen kaivosyhtiö, joka etsii ja kehittää Keski-Pohjanmaalla litiumrikkaita
spodumeenipegmatiittiesiintymiä. Keliber suunnittelee Syväjärven, Läntän, Rapasaaren sekä Outoveden
esiintymien hyödyntämistä. Louhinta on suunniteltu käynnistettävän ensimmäiseksi Syväjärven
louhokselta.
Louhittava malmi kuljetetaan Kalaveden kylään rakennettavalle keliber Oy:n rikastamolle ja
tuotantolaitokselle. Louhittava malmimineraali on spodumeeni (litiumalumiinisilikaatti). Yhtiön päätuote on
erityispuhdas litiumkarbonaatti, jonka markkinat kasvavat voimakkaimmin.
Ympäristövaikutusten
arvioinnissa
tarkastellaan
Keski-Pohjanmaan
litiumprovinssi
-hankkeen
toteuttamisen vaihtoehtoja sekä niiden vaikutuksia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun
lain (YVA-laki, 468/1994) ja -asetuksen (YVA-asetus, 713/2006) edellyttämällä tavalla. Lisäksi
tarkastelussa on vertailuna vaihtoehto, jossa hanke jätetään toteuttamatta. Tässä ympäristövaikutusten
arviointimenettelyssä tarkasteltavana on louhostoiminta Syväjärven, Läntän, Rapasaaren sekä Outoveden
louhosalueilla. Kalaveden tuotantolaitos ja siihen liittyvät toiminnot eivät sisälly tässä tarkasteltavaan
hankkeeseen. Kalaveden tuotantolaitoksen osalta on käynnistetty syksyllä 2016 erillinen YVA-hanke.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn eli YVA-menettelyn tarkoituksena on arvioida hankkeesta
aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja edesauttaa niiden yhtenäistä huomioon ottamista osana hankkeen
suunnittelu- ja päätöksentekoprosessia. Menettelyn avulla pyritään lisäksi parantamaan kansalaisten
tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia hankesuunnitteluun ja sen ympäristövaikutusten
vähentämiseen. Arviointi on edellytys sille, että hankkeelle voidaan myöntää ympäristölupa. Varsinainen
arviointityö on tehty Keski-Pohjanmaan litiumprovinssi -hankeen arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen
antaman lausunnon mukaisesti.
Hankkeen yleiskuvaus
Keliber Oy:n Syväjärven, Läntän, Rapasaaren sekä Outoveden louhosalueet sijoittuvat Kaustisen kunnan
sekä Kokkolan kaupungin alueille. Louhosalueiden sekä Kalaveden tuotantolaitoksen sijoittuminen on
esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 1).

Kuva 1. Louhosalueiden ja Kalaveden tuotantolaitoksen sijainti.

Rakentamisvaiheessa louhosalueilta poistetaan pintamaita, rakennetaan louhosalueiden sisäiset tiestöt,
kenttä- ja läjitysalueet, vesienkäsittelyrakenteet sekä muu tarvittava infra, kuten sähkölinjat. Kuljetukset
louhosalueille ja niiltä pois tehdään olemassa olevaa ja osin rakennettavaa tiestöä pitkin. Suoraan
rakentamiseen liittyvien toimintojen arvioidaan kestävän muutamien kuukausien ajan.
Toimintavaiheen aikana louhoksilta louhitaan malmia avolouhintana. Louhittava malmi kuljetetaan
louhosalueilta yhtiön Kalaveden tuotantolaitokselle käsiteltäväksi. Malmin lisäksi louhinnan yhteydessä
muodostuu sivukiveä, jota hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan louhosalueiden rakentamisessa (mm.
tiestö, kentät). Sivukiveä voidaan hyödyntää myös louhosalueiden ulkopuolella esim. maanrakentamisessa.
Sivukivi, jota ei hyödynnetä, läjitetään louhosalueille sivukiven läjitysalueille. Louhosalueiden toimintaan
liittyy myös alueella muodostuvien vesien käsittely ja johtaminen. Louhosalueilla muodostuvat likaantuneet
vedet käsitellään louhosalueilla, minkä jälkeen ne johdetaan ympäristöön. Louhokset ovat pääsääntöisesti
tuotantokäytössä yksi kerrallaan ja niiden toiminta-aika vaihtelee noin 2–6 vuoteen.
Toiminnan päätyttyä louhosalueet suljetaan. Sulkemistoimenpiteiden tavoitteina on saattaa louhosalueet
yleisen turvallisuuden edellyttämään tilaan sekä kunnostaa, siistiä ja maisemoida alueet. Toimenpiteiden
ensisijaisena tarkoituksena on päästöjen muodostumisen estäminen ja toissijaisena tarkoituksena
mahdollisista päästöistä aiheutuvien vaikutusten vähentäminen. Toiminnan jälkeen täyttyvät avolouhokset
vähitellen vedellä ja avolouhosten kohdalle muodostuu järvi. Louhosalueella muodostuvat suotovedet
sivukivi- ja läjitysalueilta johdetaan tarvittavien käsittelyjen kautta ympäristöön myös toiminnan päätyttyä.
Seuraavissa kuvissa (Kuvat 2–5) on esitetty louhosalueiden layout-piirustukset, joista käyvät ilmi alueille
sijoittuvien toimintojen tarkemmat sijainnit sekä läjitysalueiden arvioidut korkeudet.

Kuva 2. Syväjärven louhosalue.

Kuva 3. Rapasaaren louhosalue.

Kuva 4. Läntän louhosalue.

Kuva 5. Outoveden louhosalue.

Toiminta
Louhosalueet ovat pääsääntöisesti tuotannossa yksi kerrallaan. Toiminta on suunniteltu aloitettavan
Syväjärven louhoksella vuoden 2019 lopulla. Toiminta-ajat louhosalueilla vaihtelevat noin 2-6 vuoden
välillä. Poikkeuksena tästä on Outoveden louhos, jossa on arvioitu olevan malmia noin puolen vuoden
tuotantoa vastaava määrä. Seuraavassa taulukossa (Taulukko 1) on esitetty alustava arvio louhinnan
ajoittumisesta eri louhoksille.
Taulukko 1. Alustava arvio louhinnan ajoittumisesta louhoksille.
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Louhinta kaikilla YVA:ssa tarkasteltavilla louhoksilla toteutetaan avolouhintana. Kiviaines irrotetaan
poraamalla ja räjäyttämällä. Räjäytyksiä tehdään louhoksilla keskimäärin kerran päivässä, arkipäivisin.
Louhintamenetelmänä on pengerlouhinta, jossa louhinta etenee penkereittäin eli tasoittain ylhäältä
alaspäin. Louhintatasot yhdistetään toisiinsa ajoreitein eli rampein, joita pitkin louhittava malmi ja sivukivi
kuljetetaan avolouhoksesta maanpinnalle. Louhittava kiviaines lastataan avolouhoksessa kaivinkoneilla tai
pyöräkoneilla dumppereiden (louheauto) tai kuorma-autojen kyytiin. Malmi kuljetetaan murskattavaksi
varastoalueelle ja sivukivi sivukivialueelle. Seuraavassa taulukossa (Taulukko 2) on esitetty arviot
louhintamääristä sekä avolouhoksien pinta-aloista ja syvyyksistä eri louhoksilla.
Taulukko 2. Arviot louhintamääristä sekä avolouhosten pinta-aloista ja syvyyksistä.
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Vesien johtaminen
Louhosalueiden ulkopuoliset vedet johdetaan ympärysojilla alapuolisiin vesistöihin. Läjitys-, murskaus-,
huolto- sekä malmin varastointialueilla muodostuvat vedet kerätään kokoojaojien kautta selkeytysaltaisiin,
joista ne johdetaan pintavalutuskenttien kautta alapuolisiin vesistöihin. Avolouhosten kuivatusvedet
pumpataan louhosvesien esiselkeytysaltaisiin ja edelleen louhosvesien selkeytysaltaisiin. Selkeytysaltaista
avolouhosten kuivatusvedet johdetaan pintavalutuskenttien kautta alapuolisiin vesistöihin. Vesien
johtamisessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan olemassa olevia ojia ja pinnan muotoja.
Syväjärven avolouhos sijoittuu osin Syväjärven ja Heinäjärven kohdalle, minkä vuoksi järvet on kuivattava
louhostoiminnan ajaksi.
Selkeytysaltaat
Esiselkeytysaltaissa ja selkeytysaltaissa vesistä poistetaan kiintoainesta.
Pintavalutuskentät
Pintavalutuskentille jätetään luontainen turvekerros ja sen ympärille rakennetaan penger.
Pintavalutuskenttä pidättää kasvillisuuden ja turpeen avulla itseensä liukoisia ravinteita sekä kiintoainesta
ja estää näitä kulkeutumasta edelleen vesistöihin.

Tiet ja muu infra
Malmin kuljetuksiin Kalaveden tuotantolaitokselle sekä muihin hankkeeseen liittyviin kuljetuksiin käytetään
pääosin olemassa olevaa tieverkostoa, eli kantatietä 63 (Toholammintie) sekä yhdystietä 18097
(Läntäntie). Läntäntietä joudutaan louhosalueen kohdalla siirtämään siten, että tielinjaus kulkee
louhosalueen eteläpuolella. Rapasaaren, Syväjärven ja Outoveden louhosalueille liikennöidään
Toholammintieltä pohjoiseen johtavan metsäautotien kautta. Reitti on jo osin käytössä ja osin joudutaan
rakentamaan uutta metsäautotietä.
Louhosalueelle rakennetaan tarvittava sisäinen tiestö mm. malmin ja sivukiven kuljetuksia varten.
Vastaavasti kuin tierakenteet, myös kenttäalueet rakennetaan louheesta ja murskeesta.
Louhosalueille sijoitetaan räjähdysainevarasto sekä toimisto- ja sosiaalitilat ja urakoitsijoiden koneiden
huoltosuojat. Louhosalueiden suhteellisen lyhyestä toiminta-ajasta johtuen, alueille ei rakenneta kiinteitä
rakenteita.
Arvioitavat vaihtoehdot
Tässä YVA-selostuksessa arvioituja YVA-hankevaihtoehtoja on kolme (VE1, VE2 ja VE3). Lisäksi
tarkastellaan ns. 0-vaihtoehtoa, jossa hanketta ei toteuteta. Vaihtoehdot eroavat toisistaan louhosalueiden
vesienjohtamisen osalta. Vaihtoehdot on esitetty tarkemmin seuraavassa.
YVA-ohjelmaan verrattuna vaihtoehtoja on muutettu siten, että liikennereittien osalta tarkastellaan vain
yhtä suunniteltua liikennereittiä. YVA-ohjelmasta poiketen myös vesienjohtamiseen liittyviä vaihtoehtoja
on tarkennettu ja osin muutettu YVA-prosessin aikana saatujen tarkentavien tietojen perusteella lisäämällä
tarkasteluun yksi uusi vaihtoehto 3 (VE3).
Vaihtoehto 0 (VE0)
Vaihtoehdossa VE0 louhosalueita ei avata, eikä suunniteltua hanketta toteuteta. Louhosalueet jäävät
nykyiseen tilaansa.
Vaihtoehto 1 (VE1)
Vaihtoehdossa VE1 Läntän, Syväjärven, Rapasaaren ja Outoveden louhosalueet avataan ja toiminta
toteutetaan edellä kuvatun mukaisesti. Malmi kuljetetaan Kalaveden tuotantolaitokselle käsiteltäväksi
valittua liikennereittiä pitkin.
Vaihtoehdossa VE1 Läntän, Syväjärven ja Outoveden louhosalueiden käsitellyt vedet johdetaan
Ullavanjokeen ja Rapasaaren louhosalueen vedet johdetaan Köyhäjokeen. Vedet päätyvät lopulta
Perhonjokeen. Louhosalueittain vesien johtaminen on siis seuraava, ja on esitetty myös seuraavassa
kuvassa (Kuva 6).
·
Länttä: Lähdeoja – Ullavanjärvi – Vienoja - Ullavanjoki
·
Syväjärvi: Ruohojärvenoja – Rytilampinoja – Vanha Toroja – Ullavanjoki
·
Rapasaari: Metsäojat – Näätinkioja – Kärmeoja – Köyhäjoki
·
Outovesi: Metsäojat – Mato-oja – Ullavanjoki

Kuva 6. Vesien johtaminen vaihtoehdossa 1 (VE1).

Vaihtoehto 2 (VE2)
Vaihtoehdossa VE2 Läntän, Syväjärven, Rapasaaren ja Outoveden louhosalueet avataan ja toiminta
toteutetaan edellä kuvatun mukaisesti. Malmi kuljetetaan Kalaveden tuotantolaitokselle käsiteltäväksi
valittua liikennereittiä pitkin.
Vaihtoehdossa VE2 kaikkien louhosalueiden vedet johdetaan Ullavanjokeen ja lopulta Perhonjokeen.
Louhosalueittain vesien johtaminen on siis seuraava, ja esitetty myös seuraavassa kuvassa (Kuva 7).
·
Länttä: Lähdeoja – Ullavanjärvi – Vienoja - Ullavanjoki
·
Syväjärvi: Ruohojärvenoja – Rytilampinoja – Vanha Toroja – Ullavanjoki
·
Rapasaari: Ruohojärvenoja – Rytilampinoja – Vanha Toroja – Ullavanjoki
·
Outovesi: Metsäojat – Mato-oja – Ullavanjoki

Kuva 7. Vesien johtaminen vaihtoehdossa 2 (VE2).

Vaihtoehto 3 (VE3)
Vaihtoehdossa VE3 Läntän, Syväjärven, Rapasaaren ja Outoveden louhosalueet avataan ja toiminta
toteutetaan edellä kuvatun mukaisesti. Malmi kuljetetaan Kalaveden tuotantolaitokselle käsiteltäväksi
valittua liikennereittiä pitkin.
Vaihtoehdossa VE3 Läntän ja Syväjärven louhosalueiden käsitellyt vedet johdetaan Ullavanjokeen ja
Rapasaaren sekä Outoveden louhosalueiden vedet johdetaan Köyhäjokeen. Vedet päätyvät lopulta
Perhonjokeen. Louhosalueittain vesien johtaminen on siis seuraava, ja esitetty myös seuraavassa kuvassa
(Kuva 8).
·
Länttä: Lähdeoja – Ullavanjärvi – Vienoja - Ullavanjoki
·
Syväjärvi: Ruohojärvenoja – Rytilampinoja – Vanha Toroja – Ullavanjoki
·
Rapasaari: Metsäojat – Näätinkioja – Kärmeoja – Köyhäjoki
·
Outovesi: Metsäojat – Harijärvenoja – Köyhäjoki

Kuva 8. Vesien johtaminen vaihtoehdossa 3 (VE3).

Vaikutukset maa- ja kallioperään
Ennen toiminnan aloittamista louhosalueiden rakentaminen (tiet, läjitys-, murskaus-, huolto- ja
varastointialueet, vesienkäsittelyrakenteet yms.) muuttaa luonnontilaista maaperää. Maaperän muutokset
rajoittuvat louhosalueille sekä toimintaa varten rakennettavien uusien teiden alueille. Suotovedet voivat
läjityksen alkuvaiheessa kuljettaa hienoja maalajeja myös läjitysalueen ulkopuolelle.
Kallioperän muutokset rajoittuvat avolouhosten alueille. Kiviainesten louhinta toteutetaan kaikilla
louhoksilla avolouhintana ja tapahtuu kallioperää poraamalla ja räjäyttämällä.
Pintamaiden (moreenin ja turpeen) sekä sivukivien läjittämisestä ei arvioida kohdistuvan merkittäviä
kemiallisia tai fysikaalisia vaikutuksia hankealueiden maa- tai kallioperään. Mikäli happoa muodostava
kiisuliuske läjitetään Syväjärven louhosalueelle, riski minimoidaan rakentamalla kiisuliuskeen läjitysalueelle
pohjarakenteet, joilla estetään happamien vesien hallitsematon leviäminen läjitysalueen ulkopuolelle.
Hankkeen maa- ja kallioperään kohdistuvien vaikutusten merkittävyys on arvioitu kokonaisuudessaan
vähäiseksi. Vaikutusten merkittävyydessä ei ole eroja hankevaihtoehtojen välillä.
Vaikutukset pohjavesiin
Kaivostoiminnan pohjavesivaikutukset liittyvät pääasiallisesti kalliolouhinnan ja louhosalueiden
kuivatuksen aiheuttamiin määrällisiin sekä sivukivien läjitysalueiden aiheuttamiin laadullisiin
pohjavesivaikutuksiin.
Louhoksen kuivanapidon vaikutus ympäristön pohjaveden pinnankorkeuteen on suurimmillaan louhinnan
loppuvaiheessa, jolloin kaivos on syvimmillään. Louhosalueiden välittömässä läheisyydessä ei sijaitse

luokiteltuja pohjavesialueita eikä yksityisiä talousvesikaivoja, joihin voisi kohdistua vaikutuksia louhosten
kuivatuksen aiheuttamasta pohjavedenpinnan alenemasta.
Rapasaaren louhoksen itäpuolella lähimmillään noin 0,9 kilometrin etäisyydellä sijaitsee Vionnevan Naturaalue. Louhoksen ja sen kuivana pidon mahdollisesta vaikutuksesta Vionnevan vesitaseeseen on laadittu
erillisselvitys. Tulosten perusteella Rapasaaren louhoksen mahdollinen vaikutus Vionnevan vesitaseeseen
on pieni.
Hankkeen pohjavesiin kohdistuvien vaikutusten merkittävyys on arvioitu kokonaisuudessaan vähäiseksi.
Vaikutusten merkittävyydessä ei ole eroja hankevaihtoehtojen välillä.
Vaikutukset pintavesiin ja kalastoon
Vaihtoehdossa VE1 Köyhäjokeen kohdistuvat vain Rapasaaren louhoksen vaikutukset ja kaikkien muiden
louhosten vaikutukset kohdistuvat Ullavanjokeen. Vaihtoehdossa VE2 Köyhäjokeen ei kohdistu
vesistövaikutuksia lainkaan, vaan kaikkien louhosten vaikutukset kohdistuvat Ullavanjokeen.
Vaihtoehdossa VE3 Köyhäjokeen kohdistuvat sekä Rapasaaren että Outoveden louhosten vaikutukset ja
Ullavanjokeen sekä Läntän että Syväjärven louhosten vaikutukset. Kaikissa vaihtoehdoissa
vesistövaikutukset kohdistuvat lopulta Perhonjokeen. Syväjärven louhosalueella toteutetaan ennen
toiminnan aloittamista Syväjärven ja Heinäjärven kuivatus.
Toiminnan aikana vesistövaikutuksia aiheutuu louhosten kuivanapitovesistä, sivukivien, moreenin ja
turpeen läjitysalueiden suotovesistä sekä louhosalueiden hulevesistä. Louhostoiminnasta pintavesiin
kohdistuvat metalli- ja sulfaattipäästöt ovat pieniä. Purkureittien alkupäiden ojissa, joissa virtaamat ovat
pieniä, voi esiintyä rauta- ja mangaanipitoisuuksien kohoamista. Kyseisissä ojissa (Lähdeoja,
Ruohojärvenoja, Rytilampinoja ja Mato-oja) ei arvioida esiintyvän merkittävää kalakantaa. Louhosalueilta
purettavat vedet eivät ole happamia. Vaihtoehdoissa VE1, VE2 ja VE3 merkittävin vesistövaikutus aiheutuu
louhostoiminnan räjähdysaineperäisestä typpikuormituksesta. Virtavesissä (ojat ja joet) typpikuormitus
kulkeutuu alavirtaan, joten kuormituksen vaikutusten arvioidaan näkyvän lähinnä järvissä ja virtavesien
suvantopaikoissa. Typpikuormitus kohdistuu Perhonjoen myötä myös Pohjanlahteen, mutta siellä
kuormituksen vaikutukset arvioidaan hyvin pieniksi. Vaihtoehdoissa VE1, VE2 ja VE3 typpikuormitus
kohdistuu samanlaisena Ullavanjärveen sekä Perhonjoen keskiosan järvialueelle (Emmes, Isojärvi ym.).
Seuraavissa kuvissa (Kuvat 9-11) on havainnollistettu arvioita typpipitoisuuden kasvusta
keskivirtaamatilanteissa eri hankevaihtoehdoissa VE1–VE3 louhosten toiminta-aikana. Muutos on arvioitu:
·
erittäin vähäiseksi, mikäli typpipitoisuus kasvaa alle 5 % nykytilasta,
·
vähäiseksi, mikäli typpipitoisuus kasvaa 5–30 % nykytilasta,
·
kohtalaiseksi, mikäli typpipitoisuus kasvaa 30–100 % nykytilasta,
·
merkittäväksi, mikäli typpipitoisuus kasvaa 100–500 % nykytilasta ja
·
erittäin merkittäväksi, mikäli typpipitoisuus kasvaa yli 500 % nykytilasta.
Karttakuvat eivät kuvaa koko hankkeen toiminta-ajan kumulatiivista tilannetta, vaan jokaisen vesistön
kohdalla on esitetty kyseisen hankevaihtoehdon mukainen pahin tilanne.

Kuva 9. Vesistöjen typpipitoisuuden muutoksen merkittävyys vaihtoehdossa VE1.

Kuva 10. Vesistöjen typpipitoisuuden muutoksen merkittävyys vaihtoehdossa VE2.

Kuva 11. Vesistöjen typpipitoisuuden muutoksen merkittävyys vaihtoehdossa VE3.

Typpipitoisuuden ei arvioida nousevan toksiselle tasolle niissä vesistöissä, jotka on todettu kaloille
merkittäviksi elinympäristöiksi. Louhosten vaikutusalueen vesistöt ovat pääosin fosforirajoitteisia, jolloin
typpipitoisuuden kasvulla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta vesistöjen rehevöitymiseen. Vesistöjen
ekologinen tila määräytyy vesistön biologisen, fysikaalis-kemiallisen ja hydrologis-morfologisen luokittelun
perusteella. Louhostoiminnalla on arvioitu olevan lähinnä vain fysikaalis-kemiallisia vesistövaikutuksia.
Vesistöjen fysikaalis-kemiallinen luokka määräytyy typpi- ja fosforipitoisuuden sekä mahdollisesti veden
happamuuden perusteella. Typpipitoisuuksien kasvusta huolimatta, louhostoiminnalla ei arvioida olevan
vaikutuksia vesistöjen fysikaalis-kemiallisiin luokitteluihin, sillä toiminnalla ei arvioida olevan merkittäviä
vaikutuksia vesien fosforipitoisuuteen tai happamuuteen. Lisäksi louhostoiminta on kohtalaisen
lyhytaikaista, eivätkä vesistöjen typpipitoisuuteen kohdistuvat vaikutukset ole pysyviä. Näin ollen,
louhostoiminnalla ei arvioida olevan vaikutuksia vesistöjen ekologiseen luokitteluun.
Toiminnan päätyttyä louhosalueilla muodostuvien käsittelyyn johdettavien vesien määrä hiljalleen
maisemoinnin vaikutuksesta vähenee. Vesienkäsittelyä ei kuitenkaan lopeteta, vaan esimerkiksi
sivukivialueen suotovedet johdetaan lähivesistöihin edelleen selkeytysaltaiden ja pintavalutuskenttien
kautta.
Hankevaihtoehtojen VE1–VE3 merkittävimpänä erona on vaikutusten jakautuminen Ullavanjoen ja
Köyhäjoen välille. Ullavanjoki on arvioitu herkkyydeltään kohtalaiseksi. Köyhäjoen herkkyys on arvioitu
vedenlaadun osalta vähäiseksi ja kalaston osalta kohtalaiseksi. Molemmat joet ovat nykytilassa reheviä ja
arvioiden perusteella fosforirajoitteisia. Köyhäjoen nykytilan fosforipitoisuudet ovat selvästi Ullavanjoen
fosforipitoisuuksia korkeampia. Vuoden 2016 vesienhoidon toimenpideohjelman mukaan Ullavanjoki on
hieman Köyhäjokea paremmassa kunnossa. Ullavanjoelta on saatu taimenia, mutta niiden ei tiedetä
lisääntyvän joessa. Köyhäjoessa tavataan taimenta, joka myös lisääntyy joessa. Molempiin jokiin kohdistuu
virkistyskäyttöä sekä kalastusta ja molempien jokien rannoilla on useita loma- ja asuinkiinteistöjä.

Vaikutusalueiden herkkyyteen ja vaikutusten suuruuteen perustuen vesistövaikutusten merkittävyys on
arvioitu vaihtoehdoissa VE1, VE2 ja VE3 kohtalaiseksi.

Vaikutukset kasvillisuuteen, eläimistöön ja suojelualueisiin
Kasvillisuus ja luontotyypit
Louhosalueilla sekä niitä ympäröivät metsät ovat tavanomaisessa metsätalouskäytössä. Suoalueet ovat
pitkälti
ojitettuja
ja
vesitaloudeltaan
muuttuneita,
muuttumisprosessi
on
osin
edennyt
turvekangasvaiheeseen. Louhosalueilla tai niiden lähiympäristössä ei havaittu luonnonsuojelulain tai
vesilain mukaisia suojelukohteita. Louhosalueilla ei myöskään tiedetä ELY-keskuksen rekisteritietohaun tai
maastoselvityksen perusteella esiintyvän uhanalaisia, silmälläpidettäviä, erityisesti suojeltavia,
rauhoitettuja eikä luontodirektiivin liitteissä II ja IV lueteltuja kasvilajeja.
Läntän louhosalue on voimakkaasti ihmistoiminnalla muokattua, metsätalouden lisäksi alueelle sijoittuu
myös peltoalueita. Syväjärven hallitsevia elinympäristöjä ovat talousmetsät ja ojitetut puustoiset suot, joita
on voimakkaasti ojitettu. Rapasaaren osalta edustavimmat ja huomionarvoisimmat luontotyyppikohteet
ovat louhosalueen itäpuolelle sijoittuvat Vionnevan Natura-alue ja eteläpuolelle sijoittuva Näätinkioja.
Louhosalueelle sijoittuu nykyisin osittain turvetuotannossa oleva alue. Outoveden louhosalue on pitkälti
ihmistoiminnan vaikutuksen alaista. Luontotyyppeihin Outoveden louhostoiminnalla arvioidaan olevan
lähinnä pieniä vaikutuksia.
Kokonaisuudessaan Läntän, Syväjärven ja Outoveden louhosten kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin
kohdistuvat vaikutukset arvioidaan kohtalaisiksi. Rapasaaren osalta vaikutukset on arvioitu vähäisiksi.
Toiminnan loputtua louhosalueilla vaikutukset alueiden kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin päättyvät ja
sulkemistoimenpiteet (maisemointi ja louhosten täyttyminen vedellä) voivat lisätä louhosalueiden
luontotyyppejä ja elinympäristöjä. Hankkeen toteuttamisvaihtoehdoilla VE1–VE3 ei arvioida olevan eroja
kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin kohdistuvissa vaikutuksissa.
Linnusto
Pesimälinnuston kannalta merkityksellisimpiä vaikutusmekanismeja ovat hankkeesta aiheutuvat
elinympäristöjen menetykset sekä rakentamisen ja toiminnan aikaiset häiriö- ja meluvaikutukset. Kolmella
neljästä louhosalueesta (Länttä, Syväjärvi, Outovesi) vaikutuksia syntyy etenkin muutamiin uhanalaisiin
varpuslintulajeihin, yksittäisiin kahlaajiin, petolintulajeihin ja metsäkanalinnustoon. Näillä louhosalueilla
vaikutuksen merkittävyys on arvioitu vähäiseksi. Rapasaaren kohdalla vaikutuksia saattaa kohdistua
Natura-alueen suojelun perusteena olevista lajeista lähinnä salassa pidettäviin lajeihin sekä kaakkuriin.
Mahdollisten salassa pidettäviin, uhanalaisiin lajeihin kohdistuvien vaikutuksien vuoksi merkittävyys on
arvioitu kohtalaiseksi. Eri hankevaihtoehtojen välillä ei ole eroa linnustoon kohdistuvissa vaikutuksissa.
Muu eläimistö
Louhosalueiden eläimistö koostuu Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan metsäalueille melko tyypillisestä lajistosta.
Kaustinen kuuluu Suomenselän metsäpeurakannan levinneisyysalueeseen. Kaikki suurpedot esiintyvät
myös Kaustisen ja Kokkolan alueella. Eläimistöön kuuluvat lisäksi hirvi, metsäkauris ja saukko.
Louhosalueet ovat kuitenkin pinta-alallisesti niin pieniä, että yksittäisen louhosalueen ollessa toiminnassa
siitä aiheutuvien vaikutusten suuruus lähialueen eläimistölle on vähäinen. Toisaalta sivukivialueet voivat
lisätä mm. pienpetoeläinten määrää alueella. Lisäksi vaikutuksen suuruutta vähentää myös se, että
louhokset ovat toiminnassa enintään 7 vuotta, jonka jälkeen ne suljetaan ja maisemoidaan.
Louhosalueilla on tehty tarkemmat selvitykset viitasammakosta, liito-oravasta ja lepakosta. Louhosalueilla
ei havaittu merkkejä liito-oravan esiintymisestä eikä soveltuvia elinympäristöjä, lajiin kohdistuvat

vaikutukset on arvioitu vähäisiksi. Louhosalueilla ei havaittu lepakoiden ruokailu- tai pesimäalueita.
Pohjanlepakot käyttävät Outoveden louhosaluetta halkovaa metsäautotietä kulkureittinään. Outoveden
louhoksen toteutuessa nykyinen tielinja jää osin louhosalueelle ja korvataan osin uudella tiellä. Hankkeen
vaikutukset lepakkoon on arvioitu kokonaisuudessaan vähäiseksi.
Läntän ja Outoveden louhoksilla ei havaittu viitasammakon esiintymistä. Myös Rapasaaren osalta
viitasammakon esiintyminen on epätodennäköistä ja em. louhosten viitasammakkoon kohdistuvat
vaikutukset on arvioitu olemattomiksi tai vähäisiksi. Sen sijaan havaintojen perusteella Syväjärven
louhosalueella tai sen lähiympäristössä sijaitsevien Syväjärven, Heinäjärven, Rytilammen, Konttilammen
ja Rautajalka -lammen arvioidaan olevan viitasammakon lisääntymisympäristöjä. Lampien ja niiden soisten
ympäristöjen arvioidaan olevan lajin levähdyspaikkoja. Syväjärven louhosalueella esiintyvälle
viitasammakkopopulaatiolle hankkeesta aiheutuu merkittävyydeltään kohtalaisia kielteisiä vaikutuksia,
sillä niiden elinympäristö osittain ja väliaikaisesti häviää. Lieventävinä toimenpiteinä perustetuilla
keinotekoisilla lammilla pyritään korvaamaan louhoksen tieltä häviävät elinympäristöt, jolloin hankkeella ei
olisi vaikutuksia paikallisen viitasammakkopopulaation elinvoimaisuuteen. Louhostoiminnan päätyttyä
Syväjärvi ja Heinäjärvi täyttyvät uudelleen vedellä ja palautuvat lajin elinympäristöksi.
Suojelualueet
Lähin louhosalueita sijaitseva suojelualue on Vionnevan Natura-alue, joka sijaitsee lähimmillään noin 900
metrin etäisyydellä Rapasaaren louhosalueelta ja Syväjärven louhosalueesta 2 kilometrin etäisyydellä.
Vionnevan Natura-alueeseen kohdistuvien vaikutusten osalta on tehty Natura-arviointi, jossa arvioitiin
louhostoiminnasta aiheutuvia vaikutuksia suojelualueeseen ja sen suojeltuihin luontoarvoihin. Arvioinnissa
arvioitiin vaikutukset direktiiviluontotyyppeihin, lintudirektiivin liitteen I lajeihin ja muihin huomionarvoisiin
lajeihin.
Vionnevan
Natura-arvioinnissa
direktiiviluontotyyppeihin
kohdistuvien
vaikutusten
arvioidaan
kokonaisuudessaan jäävän vähäisiksi tai niitä ei aiheudu ollenkaan. Vionnevan Natura-alueen suojelun
perusteena olevien lintulajien osalta merkittävimmät vaikutukset on Rapasaaren louhosalueen melulla.
Lisäksi vähäisiä vaikutuksia on myös elinympäristöjen menetyksillä Rapasaaren alueella. Naturaarvioinnissa vaikutukset arvioitiin kaakkuriin ja kahden salassa pidettävän lajin osalta kohtalaisiksi ja
muiden osalta vähäisiksi. Uhanalaisiin lajeihin kohdistuvista vaikutuksista merkittävin on louhinnan
räjäytysten tuottama meluvaikutus ja vähäisemmin myös arvioitavien lajien elinympäristöjen menetys.
Hankkeen vaikutukset Vionnevan Natura-alueeseen on arvioitu Natura-arvioinnin mukaisesti
kohtalaisiksi.
Etäisyyksistä ja toiminnan lyhytaikaisuudesta johtuen arvioidaan, ettei vaikutuksia kohdistu muihin
suojelualueisiin tai tärkeisiin lintualueisiin tai vaikutukset ovat korkeintaan vähäisiä.
Luonnonvarojen hyödyntäminen ja kaivannaisjätteet
Hankkeen vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen arvioidaan malmin hyödyntämisen osalta
myönteisiksi ja suuriksi. Hankkeen myötä louhinnassa muodostuvaa sivukiveä toimitetaan alueen
ulkopuolelle hyödynnettäväksi. Pölyäminen rajoittuu louhosalueille, eikä toiminnalla arvioida olevan
vaikutusta louhosalueiden ulkopuolisten luonnonvarojen hyötykäyttöön.
Louhosalueilla muodostuville kaivannaisjätteille ei ole olemassa muita mahdollisia sijoituspaikkoja, pois
lukien Syväjärven ja Outoveden kiisuliuskeet. Kaivannaisjätteitä hyödynnetään kuitenkin mahdollisuuksien
mukaan ja vaihtoehtoja tutkitaan parhaillaan. Kiisuliuskeiden kohdalla on selvitetty liuskeiden sijoittamista
esim. Kokkolan satamaan veden alaiseen täyttöön. Vaikutukset kaivannaisjätteiden jätehuoltoon
arvioidaan kokonaisuutena kohtalaiseksi ja myönteisiksi.

Hankevaihtoehdoilla VE1-VE3 ei ole eroja luonnonvarojen hyödyntämisen tai kaivannaisjätteiden
jätehuollon osalta.
Vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen
Maankäytön ja yhdyskuntarakenteen muutokset kohdistuvat lähinnä louhosalueille. Toiminnan päätyttyä
alueet voidaan ottaa takaisin metsätalouskäyttöön. Louhostoimintaa varten alueelle on käynnistetty
osayleiskaavan laadinta hankkeen toteuttamisen mahdollistamiseksi. Toiminnan myötä alueelle
rakennetaan muutamia uusia teitä, jolloin alueiden saavuttaminen helpottuu. Hankkeen positiivisen
työllisyysvaikutuksen kautta syntyvä muutto ja mahdollinen rakentaminen keskittyvät todennäköisesti
asemakaavoitetulle alueelle ja loput kyliin, jolloin haja-asutusalueelle rakentaminen jää vähäiseksi ollen
nykyisen yhdyskuntarakenteen mukaista.
Louhosaluella
ovat
voimassa
Keski-Pohjanmaan
vaihemaakuntakaavat
1-4,
jotka
ovat
Ympäristöministeriön vahvistamat. Maakuntakaavassa on jonkinasteisesti varauduttu kaivostoiminnan
seurannaisvaikutuksiin, kuten liikenteen lisääntymiseen kantatiellä 63.
Hankkeen vaikutukset maankäyttöön on arvioitu merkittävyydeltään vähäiseksi ja myönteiseksi ja
kaavoituksen osalta myös vähäiseksi, mutta kielteiseksi. Vaikutusten merkittävyydessä ei ole eroja
hankevaihtoehtojen välillä.
Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
Näkyvimmän maisemavaikutuksen louhosalueilla aiheuttaa sivukiven läjittäminen. Sivukiven läjitysalueen
maksimikorkeudeksi on määritelty 30 m Läntässä, Syväjärvellä ja Rapasaaressa. Outoveden louhosalueella
sivukiven läjitysalue nousee 15 m korkeuteen. Kaikilla louhosalueilla muut läjitysalueet jäävät sivukiven
läjitysaluetta matalammiksi, ollen korkeintaan 20 m korkeita. Louhosalueiden ympäristö on Pohjanmaalle
tyypilliseen tapaan tasaista, joten sivukiven läjitysalueet ovat kohtalaisen korkeita verrattuna alueen
muihin maastonmuotoihin. Peitteisessä tasaisessa maastossa, kuten esim. metsäisellä alueella,
sivukivikasan maisemavaikutus saattaa olla hyvinkin paikallinen, kohdistuen lähinnä louhosalueelle ja sen
välittömään lähiympäristöön. Sivukivikasojen havaitseminen lähivaikutusaluetta kauempana (>2 km)
vaatii yleensä laajan avoimen alueen esim. peltoaukean tai vesistön, jonka laidalta maisemaa voi
havainnoida. Louhostoiminnan päättymisen jälkeen alueet muotoillaan ja kasvitetaan, jotta alueet
sulautuisivat hyvin ympäröivään maisemaan.
Louhosalueet
eivät
sijoitu
valtakunnallisesti
tai
maakunnallisesti
tärkeille
maisematai
kulttuuriympäristöalueille. Louhosalueiden maisemassa tapahtuva muutos ei ole havaittavissa lähimmillä
maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta merkittävillä kohteilla tai alueilla läjitysalueiden mataluuden ja
metsän luoman estevaikutuksen takia. Toiminnan päättymisen ja maisemoinnin jälkeen läjitysalueet eivät
enää erotu yhtä selvästi kaukomaisemassa ja vaikutukset ovat tällöin lievemmät. Hankkeen
maisemavaikutukset on arvioitu kaikissa hankevaihtoehdoissa vähäisiksi.
Louhosalueilla ei tiettävästi esiinny muinaisjäännöksiä ja lähiympäristön muinaisjäännökset eivät sijaitse
hankkeen
toiminta-alueella.
Vaikutukset
muinaisjäännöksiin
arvioidaan
vähäisiksi
kaikissa
hankevaihtoehdoissa.
Vaikutukset liikenteeseen
Yleisistä teistä kuljetuksiin käytetään kantatietä 63 (ns. Toholammintie) ja yhdystietä 18097 (ns.
Läntäntie). Kuljetusreitit on esitetty alla olevassa kuvassa 12. Rapasaaren, Syväjärven ja Outoveden
louhosalueille liikennöidään kantatieltä 63 johtavan metsäautotien kautta. Reitti on osin jo käytössä

metsäautoteinä ja osin rakennetaan uutta metsäautotietä. Kuljetusreitti Läntän louhosalueelta Kalaveden
tuotantolaitokselle on noin 24 km ja Outoveden, Syväjärven ja Rapasaaren louhosalueilta noin 14–19 km.
Malmikuljetuksia louhosalueilta Kalaveden tuotantolaitokselle on louhosten toimintavaiheen aikana arviolta
noin 6 rekkaa/tunti (yhteen suuntaan) eli yhteensä 72 rekkakuormaa vuorokaudessa. Malmikuljetuksia
tehdään ainoastaan arkipäivisin klo 7-19 välisenä aikana.

Kuva 12. Suunnitellut malmin kuljetusreitit louhosalueilta Kalaveden tuotantolaitokselle.

Kantatielle 63 hankkeen malmikuljetuksista aiheutuvan liikennevaikutuksen merkittävyys arvioidaan
kokonaisuudessaan vähäiseksi, sillä ko. tie on ominaisuuksiltaan hyvää, eivätkä liikennemäärät
tieosuudella ole nykyisellään isoja. Hankkeen myötä lisääntyvä raskaan liikenteen lisäys tiellä ei ole
suhteessa niin suurta, että se merkittävällä tavalla lisäisi tien liikenneonnettomuusriskiä tai vaikuttaisi
merkittävästi liikenteen sujuvuuteen tiellä. Kalaveden tuotantolaitoksen liittymä uusitaan, mikä parantaa
liittymän turvallisuutta. Liittymän kohdalla tullaan alentamaan nopeusrajoitusta sekä kääntyvälle
liikenteelle lisätään omat kaistat.
Läntän louhoksen osalta malmikuljetukset kohdistuvat yhdystiehen 18097 (Läntäntie), joka on esimerkiksi
isompaa kantatie 63:ta herkempi lisääntyvälle liikenteelle, ja tässä tapauksessa nimenomaan raskaan
liikenteen lisäykselle. Vaikka tie on nykyisellään ominaisuuksiltaan melko hyvää, pääosin päällystettyä
tietä, on sen varrella melko paljon asutusta sekä koulu. Tiellä on myös kevyttä liikennettä, sillä tiellä ei ole
erillistä kevyen liikenteen väylää. Hankkeen malmikuljetusten myötä raskaan liikenteen määrä tiellä kasvaa
noin kuusinkertaiseksi, mikä vaikuttaa jonkin verran liikenteen sujuvuuteen. Hankkeen ei kuitenkaan
arvioida merkittävällä tavalla lisäävän tien liikenneonnettomuusriskiä. Vaikutus ei ole kuitenkaan
pitkäkestoista, sillä Läntästä louhitaan malmia vain muutaman vuoden ajan. Hankkeen liikennevaikutusten
merkittävyys on arvioitu Läntäntielle kohtalaiseksi. Läntäntien (18097) siirtäminen kulkemaan
louhosalueen ohi on Liikenneviraston hyväksyttävänä.

Rapasaaren, Syväjärven ja Outoveden louhoksille kt 63:lta johtavan osin uuden metsäautotien
liikennevaikutuksen merkittävyys on arvioitu kokonaisuudessaan vähäiseksi, sillä tie toteutetaan
kaivosliikenteen tarpeisiin ja tien vaikutusalueella ei ole asutusta. Liikennevaikutusten osalta
hankevaihtoehtojen välillä ei ole eroa vaikutuksissa.
Meluvaikutukset
Kaivostoiminnassa syntyy melua muun muassa kallion porauksesta, louhintaräjäytyksistä, louheen
rikottamisesta ja murskauksesta, louhoksen sisäisestä liikenteestä (pyöräkoneet, kiviautot, huoltoajo) sekä
malmin kuljetuksista. Tässä hankkeessa louhinta- ja murskaustoimintaa sekä kuljetuksia on suunniteltu
toteutettavaksi päiväaikaan klo 7-22. Rakentamis- ja sulkemisvaiheen meluhaitta on suhteessa vähäistä
vaiheiden lyhyen keston vuoksi ja on verrattavissa normaalin maarakentamisen aiheuttamaan meluun.
Räjäytysmelu
Tehtyjen melumallinnusten perusteella kuulovaurioiden välttämiseksi asetettu ohjearvo (L AFmax 115 dB) ei
ylity minkään louhosalueiden ympäristön asuin- eikä lomarakennuksen osalta. Suurin altistuminen
tapahtuisi Outoveden louhosalueen lähimmällä lomarakennuksella ja olisi noin 81 dB.
Rapasaaren louhoksen räjäytys aiheuttaa korkeimmillaan n. 73 dB enimmäisäänitason Natura-alueen
länsiosassa. Suurimmassa osassa Natura-aluetta enimmäistasot ovat alle 65 dB. Räjäytyksistä ympäristöön
aiheutuva meluhaitta vähenee, kun louhinta ulottuu syvemmälle kallioon.
Muiden louhosmelulähteiden aiheuttama melu
Mallinnusten perusteella muista louhosmelulähteistä aiheutuva melu ei ylitä VNp:ssä 993/1992 asetettua
asuinalueiden päiväajan keskiäänitason (LAeq7-22) ohjearvoa (55 dB) lähimpien asuinrakennusten pihoilla.
Läntän louhosalueen lähimmän asuinrakennuksen etäisyydellä päiväajan arvioitu keskiäänitaso on noin 42
dB.
Loma-asumiseen käytettäviä alueita koskeva VNp:ssä 993/1992 asetettu päiväajan keskiäänitason
ohjearvo (45 dB) ylittyy viiden lomarakennuksen pihalla, Outoveden louhosalueen toiminnan aikana.
Ylitysten suuruudet ovat meluvyöhykekartoilta arvioiden noin 7–15 dB. Muiden louhosalueiden toiminnasta
ei aiheudu ohjearvon ylityksiä lomarakennusten alueilla.
Malmikuljetusten aiheuttama melu
Mallinnusten perusteella malminkuljetukset ja yleinen liikenne aiheuttavat ohjearvon (55 dB) ylityksen
yhteensä 9 asuinrakennuksen kohdalla (nykytilanteessa 7) ja ohjearvon (45 dB) ylityksen yhteensä 6
lomarakennuksen kohdalla (nykytilanteessa samoin 6 eli ei muutosta nykytilaan). Kaikki ohjearvon
ylitykset tapahtuvat niiden kuljetusreittien varsilla, joilla on runsaasti yleistä liikennettä. Outoveden,
Syväjärven ja Rapasaaren louhoksille rakennettavan metsäautotien varrella asutusta on vähän ja
kuljetuksista aiheutuvat melutasot jäävät alhaisiksi.
Tehdyn meluselvitysten perusteella pahimman mahdollisen tilanteen mukaiset melutasot louhosten
ympäristössä aiheuttavat ohjearvoylityksiä ainoastaan Outoveden louhoksen läheisyydessä, viiden
lomarakennuksen kohdalla. Myös kyseisissä kohteissa melutasot voi saada ohjearvon alapuolelle
meluntorjuntasuunnittelulla. Outoveden louhoksella toiminta-aika on lisäksi lyhyt, vain puoli vuotta.
Louhintaa tai kuljetuksia ei suoriteta yöaikaan. Kokonaisuudessaan meluvaikutukset ja niiden merkittävyys
lähiasukkaiden terveyteen ja viihtyyyteen arvioidaan vähäisiksi kaikilla louhosalueilla ja kuljetusreiteillä.
Eri hankevaihtoehdoissa ei ole eroa meluvaikutusten osalta.

Tärinävaikutukset
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louhintaräjäytyksistä, kiviaineksen murskaukseen käytettävistä koneista sekä kuljetusliikenteestä.
Tärinävaikutusten vaihtelu eri louhosalueiden välillä on suhteellisen vähäistä ja erot louhosalueiden välillä
muodostuvat maaperän, toiminnan keston sekä etäisyyden mukaan. Vaikutukset ovat suurimmillaan
räjäytysten tapahtuessa louhosten pintaosissa ja talviaikana. Talviaikana muodostuva routa voi vahvistaa
vaikutuksia 1,2–1,5 -kertaisiksi. Tärinästä rakennuksiin aiheutuvat rakenteelliset vauriot ovat
epätodennäköisiä.
Louhosalueet ja louhokset sijaitsevat suhteellisen kaukana asuinkohteista, joten todennäköisesti toiminnan
vaikutukset
kiinteistöihin
ja
lähiasukkaiden
viihtyvyyteen
ovat
vähäisiä.
Hankkeen
eri
toteutusvaihtoehdoilla ei ole merkitystä tärinän kannalta.
Vaikutukset ilmanlaatuun
Louhosalueiden ilmanlaatuvaikutukset muodostuvat sekä rakentamisen, toiminnan että sulkemisen aikana
pölyämistä aiheuttavista toiminnoista sekä liikenteen ja työkoneiden pakokaasupäästöistä. Toiminnan
päätyttyä louhosalueilta ei aiheudu ilmapäästöjä. Räjäytyskaasuja syntyy louhintaräjäytysten yhteydessä.
Niiden merkitys on kuitenkin varsin vähäinen huomioiden muut ilmapäästöjä aiheuttavat toiminnot.
Pölyäminen
Louhostoiminnan pääasiallinen ilmanlaatuvaikutus on pölyäminen. Valtaosa louhinnasta, murskauksesta ja
kiviaineksen käsittelyssä muodostuvista pölypäästöistä on halkaisijaltaan yli 10 μm hiukkasia, jotka
laskeutuvat louhosalueelle.
Louhinnan aikana pölypäästöjä muodostuu pääosin louhintaräjäytysten aikaan. Räjäytykset aiheuttavat
lyhytkestoisen pölypulssin ja sen aiheuttama pöly jää pääsääntöisesti leijumaan louhinta-alueelle
räjäytyspaikan lähiympäristöön. Merkittävimmät pölypäästöt aiheutuvat murskaustoiminnoista. Karkeasti
voidaan arvioida, että poutasäässä noin puolet louhostoimintojen pölypäästöistä muodostuu
murskauksesta. Malmin ja sivukiven kuljetuksista louhosalueella sekä malmin kuljetuksesta alueelta,
muodostuu yli puolet hajapölypäästöistä.
Louhosalueiden toimintojen pölypäästöjen vaikutukset lähialueiden ulkoilman PM 10-pitoisuuksien
vuosikeskiarvoihin tai ilmanlaatuun ovat leviämislaskelmien ja arvioiden perusteella suhteellisen pieniä,
johtuen toiminnan päästöjen jaksottaisuudesta ja sääolojen vaihtelusta sekä toiminnan ja kohteiden
välisestä etäisyydestä.
Merkittävimmin pölylle altistuvat kohteet sijaitsevat Outoveden toiminta-alueen pohjoispuolella, jossa rajaarvoon verrattavat vuorokausipitoisuudet ovat arviolta 20–50 % raja-arvosta.
Louhostoiminnan ja turvetuotannon pölyämisen yhteisvaikutus
Rapasaaren louhosalueen länsipuolella ja Syväjärven louhosalueen eteläpuolella sijaitsee Päivänevan
turvetuotantoalue.
Outoveden
louhosalueen
länsipuolella
sijaitsee
lisäksi
Iso
Vehkanevan
turvetuotantoalue. Turvetuotannon ja louhosalueiden toimintojen pölypäästöt muodostuvat ja kulkeutuvat
samankaltaisesti, joten yhteisvaikutusten muodostuminen on mahdollista. Rapasaaren alueen lähin asutus
on noin 1 km louhosalueesta etelään ja Syväjärvellä noin 1 km louhosalueesta pohjoiseen. Turvetuotannon
ja louhostoiminnan merkittäviä yhteisvaikutuksia ei näin etäällä todennäköisesti muodostu.

Pakokaasupäästöt
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. Työkoneiden päästöjen vaikutusalue on
louhosalue ja sen välitön ympäristö. Hankkeesta aiheutuvien työkoneiden pakokaasupäästöjen vaikutus
ilmanlaatuun ja ilmastoon arvioidaan pieneksi. Räjäytyksistä aiheutuvat vaikutukset ilmanlaatuun ja
ilmastoon arvioidaan olevan hetkellisiä ja vähäisiä.
Kokonaisuutena hankkeen vaikukset ilmanlaatuun on arvioitu merkittävyydeltään vähäiseksi; rajaarvojen ylittyminen on epätodennäköistä ja lyhytaikaiset ilmanlaatuvaikutukset ovat lähimmissä kohteissa
mahdollisia mutta eivät kuitenkaan todennäköisiä. Hankkeen eri toteutusvaihtoehdoilla ei ole merkitystä
ilmanlaatuvaikutusten kannalta.
Vaikutukset elinoloihin, viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen
Louhosalueet sijoittuvat etäälle kyläalueista ja louhosten lähialueille sijoituu vähäisesti asutusta (Kuva 13).
Rapasaaren, Syväjärven ja Outoveden louhosalueiden lähistössä ei sijaitse vakituista asutusta, alle 1,5
kilometrin säteellä ko. louhosalueista ei sijaitse yhtään vakinaista asuntoa. Outoveden louhosalueen
pohjois- ja eteläpuolella sijaitsevien Outovesi-järven, Harijärven ja Länkkyjärven rannoille sijoittuu
yhteensä 10 vapaa-ajankiinteistöä. Lähin näistä sijoittuu Outoveden rannalle noin 170 metrin etäisyydelle
louhosalueesta. Läntän louhosaluetta lähin vakinainen asunto sijoittuu noin 1,3 km etäisyydelle ja lähin
vapaa-ajan asunto noin 1,7 km etäisyydelle.

Kuva 13. Louhosalueet sekä asuin- ja lomarakennusten sijoittuminen.

Louhosalueilla tai niiden kuljetusreittien varsilla ei sijaitse virallisia virkistysalueita tai -reittejä. YVAprosessin yhteydessä toteutetun asukaskyselyn tulosten perusteella louhosalueita ja niiden ympäristöä

pidetään virkistyskäytölle merkityksellisinä erityisesti metsästyksen, kalastuksen sekä marjastuksen ja
sienestyksen kannalta.
Elinolot ja viihtyvyys
Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, eli tässä tapauksessa lähinnä suunniteltujen louhosalueiden ja
kuljetusreittien lähiasukkaisiin, kohdistuvat toiminnan vaikutukset (pöly, melu, tärinä, liikenne, maisema)
on arvioitu pääosin vähäiseksi. Joidenkin louhosten tai kuljetusreittien osalle on kuitenkin tunnistettu
kohdistuvan hieman enemmän haitallisia vaikutuksia, kuten Läntäntien liikenneturvallisuudelle tai
Outoveden loma-asutuksen meluvaikutukselle. Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuva vaikutus
on arvioitu Läntän ja Outoveden louhosten osalta kohtalaiseksi ja Rapasaaren ja Syväjärven louhosten
osalta vähäiseksi kaikissa hankevaihtoehdoissa.
Virkistyskäyttö
Louhostoiminta ei katkaise virallisia virkistysreittejä ja -alueita tai sijaitse niiden läheisyydessä. Hankkeen
häiriövaikutusten ei ole arvioitu ulottuvan kauas ja vaikutus on melko lyhytaikaista yksittäistä louhosaluetta
kohden. Lisäksi louhosalueet ja kuljetusreitit käsittävät yhteensä pinta-alallisesti melko pienen alueen
suhteessa ympäröiviin laajoihin metsätalousalueisiin. Vesistövaikutusarvioiden perusteella hankkeesta voi
aiheutua Ullavanjärven sekä pienemmissä määrin myös Ullavanjoen ja Köyhäjoen rehevöitymistä.
Rehevöitymisellä voi olla vähäisiä negatiivisia vaikutuksia vesistöjen virkistyskäyttöön. Kokonaisuudessaan
hankkeen vaikutukset virkistyskäyttöön on arvioitu vähäiseksi.
Terveysvaikutukset
Hankkeen
terveysvaikutusten
kokonaisuudessaan vähäiseksi.
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Louhostoiminta nostaa vesistöjen typpipitoisuuksia ja Ullavanjärvellä sekä vähäisemmissä määrin myös
Ullavanjoella ja Köyhäjoella typpipitoisuuksien kasvun arvioidaan vaikuttavan vesistöjen rehevöitymiseen.
Elinkeinoelämä ja talous
Louhosalueet kuljetusreitteineen sijoittuvat metsätalousalueille, jotka muuttuvat louhostoimintojen
alueiksi, mutta palaavat toiminnan loputtua hiljalleen takaisin metsätalousalueiksi. Muut louhosalueita
ympäröivät elinkeinot, kuten turvetuotanto ja maatalous/peltoviljely voivat jatkua lähialueilla
kaivostoiminnasta huolimatta, eikä niihin aiheudu merkittäviä haitallisia vaikutuksia, ja vaikutukset on
arvioitu merkittävyydeltään vähäisiksi kielteisiksi. Hankkeen vaikutusalueella ei tiedetä olevan muita
elinkeinoja, joihin hankkeella voisi olla merkittäviä kielteisiä vaikutuksia. Hankkeen työllistävä ja muu
taloudellinen vaikutus yhdessä Kalaveden tuotantolaitoksen kanssa on arvioitu lähikunnille suureksi
myönteiseksi vaikutukseksi.
Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
Yhteisvaikutuksia voi aiheutua muiden lähialueen toimintojen, pääasiassa turvetuotannon kanssa.
Yhteisvaikutukset turvetuotannon kanssa on arvioitu YVA-menettelyn yhteydessä ja yhteisvaikutukset on
arvioitu pääosin vähäisiksi.
Vaihtoehtojen vertailu
Yhteenvetona Keliberin Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin ympäristövaikutuksista on laadittu vaikutusten
merkittävyystaulukko vaihtoehdoittain (Taulukko 3). Eri hankevaihtoehtojen välillä ei periaatteessa ole

eroa
merkittävyyksissä.
Toisaalta
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joten
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pintavesivaikutusten osalta. Eri louhosalueiden välillä on jonkin verran eroa vaikutuksissa, vaikutuksista
on kerrottu tarkemmin selostuksen arviointiteksteissä. Minkään hankevaihtoehdon tai louhoksen osalta ei
ole arvioitu suuria kielteisiä vaikutuksia.
Taulukko 3. Vaihtoehtojen vertailu. Yhteenveto vaikutusten merkittävyyksistä vaihtoehdoittain ja louhoksittain.
Värisävyillä esitetty merkittävyyden tasoa ja luonnetta (valkoinen: ei vaikutusta, vihreä: myönteinen ja punainen:
kielteinen)
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Hankkeen toteuttamiskelpoisuus
Hankkeen toteuttamiskelpoisuutta on arvioitu teknisen, yhteiskunnallisen, ympäristöllisen ja sosiaalisen
toteuttamiskelpoisuuden kannalta. Hanketta voidaan pitää kaikkien osa-alueiden
kannalta

toteuttamiskelpoisena. Esimerkiksi ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arvioinneissa
vaikutusosa-alueen osalta ei ole arvioitu liiallisen haitallisia, suureksi luokiteltavia vaikutuksia.

minkään

Huomioiden arviot siitä, että Euroopan suurimmat litiumesiintymät ja litiummalmipotentiaali sijaitsevat
Kaustisella ja Kokkolassa sekä litiumin kysynnän jatkuva kasvu mm. sähköautomarkkinoilla, voidaan
arvioida Keliber Oy:n hankkeen toteutumisen olevan yhteiskunnallisesti merkittävä. Hankkeen suoralla ja
välillisellä työllisyysvaikutuksella voidaan arvioida olevan huomattavaa alueellista merkitystä. Keliberin on
arvioitu tuovan suoraa 120–130 työpaikkaa Kaustiselle ja lähiympäristöön.

