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1.

JOHDANTO

1.1

Hankkeen lähtökohdat, tavoitteet sekä perustelut
Keliber Oy on suomalainen litiummalmin louhintaan, rikastukseen ja litiumkarbonaatin
tuotantoon erikoistunut yhtiö. Yhtiön tavoitteena on rikastaa ja jalostaa yhtiön Kaustisen
Kalaveden kylään suunnittelulla Kalaveden tuotantolaitoksella yhtiön louhoksilta louhittavaa malmia 600 000 tonnia vuodessa. Ennen rikastusta malmi murskataan, siitä erotetaan
sivukiviaines optisella sorttauksella tai/ja magneettierotuksella ja murske jauhetaan. Rikastus Kalaveden tuotantolaitoksella perustuu painovoimaerotteluun ja vaahdottamiseen.
Rikastusprosessin tuotteita ovat spodumeenirikaste sekä niobitantaalirikaste ja kvartsimaasälpärikaste. Spodumeenirikasteen kiderakenne muutetaan korkeassa lämpötilassa
betamuotoon betaspodumeeniksi, mistä valmistetaan edelleen litiumkarbonaattia, joka on
valmis tuote. Litiumkarbonaattia käytetään raaka-aineena mm. akkuteollisuudessa. Prosessissa muodostuu prosessipoisteita ja mahdollisesti tuotteistettavia sivuvirtoja, jotka varastoidaan tuotantolaitoksen välittömään läheisyyteen rakennettavalle allasalueelle. Keliber Oy:llä on voimassa oleva Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 30.11.2006 myöntämä
ympäristölupa litiumin tuotantolaitokselle Kalaveden alueelle.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan Kalaveden tuotantolaitos -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. Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitava YVA-lain ja –asetuksen mukaisesti,
sillä se luetaan YVA-asetuksen 2 §:n kohtaan
”2) luonnonvarojen otto ja käsittely:
a) metallimalmien tai muiden kaivoskivennäisten louhinta, rikastaminen ja käsittely,
kun irrotettavan aineksen kokonaismäärä on vähintään 550 000 tonnia vuodessa tai
avokaivokset, joiden pinta-ala on yli 25 hehtaaria.”
Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteena on luoda tietoa hankkeen vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.
Arviointi on edellytys sille, että hankkeelle voidaan myöntää ympäristölupa. Tämä ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) on ympäristövaikutusten arvioinnin työohjelma, jossa kuvataan hanke, sen vaihtoehdot sekä hankkeen vaikutusten arvioimiseksi
tarvittavat selvitykset ja arviointimenettelyn järjestäminen. Varsinainen arviointityö tehdään tämän arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen antaman lausunnon mukaisesti ja tulokset kootaan ympäristövaikutusten arviointiselostukseen (YVA-selostus).

1.2

Hankkeen vaihtoehdot
Keliberin Kalaveden tuotantolaitoksen ympäristövaikutusten arvioinnissa käsiteltäviä vaihtoehtoja ovat VE0, VE1 ja VE2. Vaihtoehdossa VE0 tarkastellaan hankkeen toteuttamatta
jättämisen vaikutuksia ja vaihtoehdot VE1 sekä VE2 ovat hankkeen toteuttamisen vaihtoehtoja, joissa tuotantolaitos rakennetaan Kalaveden alueelle. Tarkasteltavat vaihtoehdot
on kuvattu seuraavassa ja tarkemmin jäljempänä YVA-ohjelman kohdassa 3.2.
Vaihtoehto 0, VE0: Tuotantolaitosta ei rakenneta Kalaveden alueelle. Keliberin louhostoiminta ja malmituotanto kuitenkin käynnistyvät yhtiön satelliittilouhoksilla. Suurin osa
Kalaveden hankealueesta säilyy nykytilassaan pääsääntöisesti metsätalousalueina ja suoalueina. Toiminta alueella on lähinnä metsätaloutta ja virkistyskäyttöä.
Vaihtoehto 1, VE1: Vaihtoehdossa VE1 tuotantolaitosalue rakennetaan tarvittavine laitoksineen Kalavedelle. Tuotantolaitoksella vastaanotetaan ja rikastetaan malmia 600 000
t/a. Raakavesi tuotantolaitokselle otetaan joko Vissavedestä tai Perhonjoesta. Rikastusprosessissa muodostuva rikastushiekka läjitetään rikastushiekka-altaille ns. allasvarastointina, joissa rikastushiekasta erotetaan vesi, joka ohjataan puhdistusprosessien jälkeen
takaisin rikastamon vesikiertoon.
1

Vaihtoehto 2, VE2: Toteutusvaihtoehto VE2 poikkeaa toteutusvaihtoehdosta VE1 ainoastaan rikastushiekan käsittelyn osalta. Vaihtoehdossa VE2 tuotantolaitos rakennetaan tarvittavine laitoksineen Kalavedelle, rikastettavan malmin määrä on 600 000 t/a ja raakavesi tuotantolaitokselle otetaan joko Vissavedestä tai Perhonjoesta. Vaihtoehdossa VE2 rikastushiekka ja muut poisteet käsitellään siten, että materiaalista tulee kuivempaa ja läjitys on mahdollista tehdä kuivaläjityksenä (dry stacking) allasalueelle.

Kuva 1-1. Kalaveden tuotantolaitoksen aluetta Vissaveden tekoaltaan suuntaan (etelä).
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1.3

Yhteystiedot

Hankkeesta vastaava
Keliber Oy
Toholammintie 496
69600 KAUSTINEN
Yhteyshenkilöt
Kari Wiikinkoski
puh. 050 375 3204
kari.wiikinkoski@keliber.fi

YVA-yhteysviranomainen
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)
PL 262
65101 VAASA
Yhteyshenkilö
Heli Rasimus
puh. 029 502 7432
heli.rasimus@ely-keskus.fi
YVA-konsultti
Ramboll Finland Oy
Pitkänsillankatu 1
67100 Kokkola
Yhteyshenkilöt
Toni Uusimäki
puh. 040 187 8408
toni.uusimaki@ramboll.fi
Heli Uimarihuhta
puh. 040 524 9793
heli.uimarihuhta@ramboll.fi
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2.

KELIBER OY
Keliber Oy on pääosin suomalaisomisteinen litiumin primäärituottajaksi tähtäävä yhtiö. Yhtiön tavoitteena on rikastaa ja jalostaa Kalaveden tuotantolaitoksella yhtiön louhoksilta
louhittavaa malmia 600 000 tonnia vuodessa. Ennen rikastusta malmi murskataan ja siitä
erotetaan sivukiviaines optisella sorttauksella ja magneettisella erotuksella ja murske jauhetaan. Rikastus Kalaveden tuotantolaitoksella perustuu painovoimaerotteluun ja vaahdotukseen. Rikastusprosessin tuotteita ovat spodumeenirikaste, niobitantaalirikaste ja kvartsimaasälpärikaste. Spodumeenirikasteen kiderakenne muutetaan korkeassa lämpötilassa
alfaspodumeenista betaspodumeeniksi, mikä liuotetaan ja liuoksesta saostetaan lopullinen
tuote, litiumkarbonaatti. Malmista valmistetaan spodumeenirikastetta noin 150 000 t/a.
Kalaveden tuotantolaitoksen suunniteltu litiumkarbonaatin tuotantokapasiteetti on 12 000
t/a.
Spodumeeni on harvinainen litiumrikas mineraali, jota ennen vuoden 1959 havaintoa
Kaustisella on löydetty vain kahdesta muusta kohteesta Suomessa. Keliber Oy:llä on voimassaoleva Länsi-Suomen ympäristölupaviraston myöntämä ympäristölupa litiumin tuotantolaitoksen toiminnalle Kalaveden alueelle. Lupa (Dnro LSY-2005-Y-122) on myönnetty
30.11.2006.

2.1

Sijainti
Kalaveden tuotantolaitos sijaitsee Keski-Pohjanmaalla Kaustisen kunnassa, noin 5 km kirkonkylältä itään. Etäisyyttä Kokkolasta on noin 44 km. Kalaveden tuotantolaitos sijoittuu
Toholammintien, kantatie 63 (kt 63) varteen, tien eteläpuolelle. Hankealueen sijainti on
esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 2-1).

Kuva 2-1. Kalaveden tuotantolaitoksen sijainti.

2.2

Historia
Ensimmäiset viitteet litiumista Keski-Pohjanmaalla löytyivät Kaustiselta jo vuonna 1956.
Vuonna 1959 löydettiin ensimmäiset spodumeenia sisältävät irtolohkareet. Spodumeenilla
todettiin myöhemmin olevan taloudellista merkittävyyttä. Spodumeenin löytymisen myötä
5

Suomen Mineraali Oy käynnisti laajat tutkimukset Kaustisella ja lähikunnissa. Paraisten
Kalkkivuori Oy:n ostettua Suomen Mineraali Oy:n, tutkimukset johtivat Emmesin, Jänislammen ja Läntän litiumesiintymien löytymiseen. Läntän ja Emmesin esiintymät kairattiin
1960-luvulla mahdollisen kaivostoiminnan aloittamiseksi. Paraisten Kalkkivuori Oy (myöhemmin Partek Oy) teki laajoja tutkimuksia spodumeeniesiintymien hyödyntämiseksi vuosina 1976–1982. 1980-luvun alussa litiumin tuotantoon ei kuitenkaan ryhdytty vähäisen
maailmankaupan ja suurten markkinariskien vuoksi.
Keliber-työryhmä sai alkunsa 1999, jolloin tehtiin varaukset viiteen eri litiumesiintymään.
Työryhmän saatua hankkeelle rahoitusta alkoi tutkimusprojekti vuoden 2000 alussa. Tutkimuksia jatkettiin vuoden 2001 syksyyn. Lupaavien tulosten johdosta perustettiin tutkimus- ja kehitysyhtiö Keliber Resources Ltd. Vuosina 2004–2005 Läntän esiintymää kairattiin valmistellen sitä kaivostoimintaan. Samaan aikaan vuosina 2001–2006 kehitettiin Keski-Pohjanmaan litiumesiintymiä varten suunniteltu tuotantoprosessi. Vuonna 2006 Keliber
Resources Ltd:lle myönnettiin ympäristölupa ja kaivoslupa Ullavan Länttän avolouhokselle
sekä ympäristölupa litiumtuotantolaitoksen toiminalle Kaustisen Kalavedelle. Samana
vuonna Keliber Resouces Ltd muutettiin kehitysyhtiöstä kaivosyhtiöksi ja nimi Keliber
Oy:ksi. Vuosina 2008–2012 Keliber Oy on jatkanut malmisetsintä- ja tutkimustoimintaa ja
tämän työn tuloksena löytyi aikaisemmin tuntematon Outoveden esiintymä 2010. Vuosina
2003–2012 myös Geologian tutkimuskeskus (GTK) on tehnyt tutkimuksia alueella. Tutkimusten tuloksena selvitettiin Leviäkankaan ja Syväjärven malmivarannot sekä löydettiin
Rapasaaren litiumesiintymä.

2.3

Litiumprovinssi
Keski-Pohjanmaan litiumprovinssilla käsitetään se alue Kaustisella ja Kokkolassa sekä niiden lähiympäristössä, jossa on litiumpitoisen mineraalin, spodumeenin esiintymiä. Keliber
Oy on tutkinut esiintymiä ja arvioinut niiden hyödyntämistä taloudellisesti. Litiumprovinssin alueella avolouhintaa on suunniteltu Syväjärven, Läntän, Rapasaaren ja Outoveden
esiintymillä.
Kalaveden tuotantolaitoksen YVA-hankkeen rinnalla on käynnissä Syväjärven, Läntän, Rapasaaren ja Outoveden louhosten YVA-hanke ja louhostoiminnan ympäristöluvittaminen.
Louhosten YVA-prosessi (Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin YVA) on edennyt arviointivaiheeseen. Arviointiselostuksen on arvioitu valmistuvan kevään 2017 aikana.
Louhinta em. YVA-hankkeessa mukana olevilla louhosalueilla tapahtuu avolouhintana. Irrotuksen jälkeen malmi esimurskataan louhosalueella, minkä jälkeen se kuljetetaan Kalaveden tuotantolaitokselle kuorma-autoilla. Louhoksilla muodostuva sivukivi läjitetään kunkin louhosalueen välittömään läheisyyteen. Seuraavassa kuvassa (Kuva 2-2) on esitetty
Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin YVA-hankkeessa mukana olevien louhosten sekä Kalaveden tuotantolaitoksen sijainti.

6

Kuva 2-2. Satelliittilouhoksien (Outovesi, Syväjärvi, Rapasaari ja Länttä) sijainnit Kalaveden tuotantolaitokseen nähden.

2.4

Tuotantolaitoksen toiminnan kuvaus
Rikastamo- ja kemianlaitos on suunniteltu sijoitettavan kantatien 63 eteläpuolelle. Seuraavassa kuvassa (Kuva 2-3) on esitetty tuotantolaitosalueen layout-suunnitelma. Suunnitelmassa on sijoitettu suunnitellut toiminnot tuotantoalueelle. Esitetyt aluerajaukset ja rakennusten koot tarkentuvat vielä suunnittelun myötä. Layout-suunnittelussa ei ole vielä
huomioitu rikastushiekka-altaita tai mahdollisten muiden prosessipoisteiden ja sivutuotteiden varastointialtaita ja niiden rakenteita. Altaat sijoittuvat tuotantolaitosalueen itä- ja
kaakkoispuolelle. Allasalueen sijainti sekä muoto on esitetty vain viitteellisenä.

7

Kuva 2-3. Keliberin Kalaveden tuotantolaitosalue. Kuvassa esitetty allasalueen sijainti ja muoto
ovat viitteellisiä.

Kalaveden tuotantolaitoksen massatase, vesitase sekä vesienkäsittelymenetelmät tarkentuvat prosessisuunnittelun edetessä YVA-selostusvaiheen aikana. Kalaveden tuotantolaitoksella käsitellään vuosittain 600 000 tonnia malmia. Seuraavissa taulukoissa on esitetty
arviot tällä malmimäärällä tuotettavien rikasteiden, rikastushiekan ja muiden poisteiden
määristä sekä käytettävistä kemikaaleista ja niiden määristä. Malmi ei sisällä radioaktiivisia aineita alueen normaalia taustapitoisuutta enempää.
Taulukko 2-1. Kalaveden tuotantolaitoksen vuosituotanto, arvio.

Määrä, arvio

Sijoitus/käyttö

Malmi (syöte)

600 000 t/a

Syöte

Spodumeenirikaste

150 000 t/a

Tuote, litiumkarbonaatin valmistukseen

Litiumkarbonaatti

12 000 t/a

Lopputuote

Optisen sorttauksen sivukivi
(raekoko 20–100 mm)

35 000 t/a
(n. 6 % syötteen määrästä)

Varastointi sivukivialueelle ja
hyötykäyttö

Prefloat -jae

11 000 t/a (kuiva-aine)
(n. 2 % syötteen määrästä)

Sijoitus allasalueelle

Liejut ja vaahdotuksen rikastushiekka yhteensä

451 000 t/a (kuiva-aine)
(n. 81 % syötteen määrästä)

Sijoitus allasalueelle

Liuotusjäännös (analsiimi)

90 000 t/a (kuiva-aine)
(n. 16 % syötteen määrästä)

Sijoitus allasalueelle

Kipsisakka

4 000 t/a (kuiva-aine)
(n. 1 % syötteen määrästä)

Sijoitus allasalueelle

Sivutuotteet ja poisteet
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Taulukko 2-2. Kalaveden tuotantolaitoksella käytettäviä kemikaaleja sekä arviot määristä.

Määrä, arvio

Käyttö

Jauhinkappaleet

340 t/a

Rikastamo

Rikkihappo, H2SO4

3 630 t/a

Rikastamo, litiumkarbonaattilaitos

Lipeä, NaOH

4 620 t/a

Rikastamo, litiumkarbonaattilaitos, vesienkäsittely

Rasvahappokokooja, EvRaRa

810 t/a

Rikastamo

Emulgaattori, Emulsifier Berol 050

200 t/a

Rikastamo

Sooda, Na2CO3

16 100 t/a

Litiumkarbonaattilaitos

Kalsiumhydroksidi, Ca(OH)2

8 550 t/a

Litiumkarbonaattilaitos

Hiilidioksidi, CO2

4 400 t/a

Litiumkarbonaattilaitos

Rikastamoprosessin lohkokaavio on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 2-4). Kaaviossa ei
ole esitetty syntyvien sivutuotevirtojen (prosessijätteiden) varastointimenetelmiä eikä kokonaisuudessaan rikastamon vesikiertoa.

Kuva 2-4. Keliberin rikastamoprosessin lohkokaavio.
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2.4.1 Rikastamon toiminta
Murskaus
Louhoksilla esimurskattu malmi kuljetetaan satelliittilouhoksilta Kalaveden tuotantolaitokselle malmin varastokasaan (homogenisointikenttä), jonka kapasiteetti suunnitellaan vastaamaan noin kahden viikon tuotantoa. Malmi lastataan varastokasasta pyöräkuormaajalla
murskaukseen tai vaihtoehtoisesti murskaamon käydessä, voidaan malmi kipata kuormaautoilla suoraan murskaamon syöttimeen.
Louhoksilla malmi esimurskataan mobiilimurskaimella. Esimurskauksessa käytetään tyypillisesti leukamurskainta ja mahdollisesti seulontaa hienoaineksen syntymisen minimoimiseksi. Kalavedellä sekundääri- ja mahdollinen tertiäärimurskaus on suunniteltu tehtäväksi
kara- ja/tai kartiomurskaimilla. Seulonnalla minimoidaan hienoaineksen syntyminen. Esimurskatun malmin kappalekoko on n. 100–150 mm. Kalaveden murskaamon jälkeen tuotteen raekoko on noin 10 mm (P80 = 10 mm).
Malmin optinen lajittelu vaatii esimurskatun malmin pesun. Pestystä ja esimurskatusta
malmivirrasta erotetaan sivukivi erilleen. Erotusmenetelmä perustuu sivukiven ja malmin
värieroihin. Erotus tapahtuu paineilmalla vapaasti putoavasta malmivirrasta. Erotettu sivukivi kuljetetaan varastoalueelle joko hihnakuljettimella tai konevoimilla (pyöräkuormaaja
tai kiviauto). Sivukiveä on suunniteltu hyötykäytettäväksi Kalaveden tuotantolaitoksella
(infrarakentaminen ja padot). Murskaamon jälkeen murskattu malmi varastoidaan malmisiiloon ennen sen syöttämistä rikastamon jauhatusvaiheeseen. Malmisiilo toimii myös
puskurivarastona ennen rikastamoa.
Jauhatus ja luokitus
Jauhatuspiiri sisältää yksivaiheisen tanko- tai kaksivaiheisen tankokuulajauhatuksen suljetussa piirissä luokituksen kanssa. Luokitukseen käytetään hydrosykloneita. Tuotteen tavoiteraekoko on 125 µm tai karkeampi ennen vaahdotusta (P80 = 125 µm). Hydrosyklonin
hieno tuote eli ylite johdetaan magneettierotukseen ja karkea tuote eli alite painovoimaerotukseen. Jauhatuspiiri sisältää myös jatkuvatoimisen raekokoanalysaattorin.
Magneettinen erotus
Luokituksen hieno tuote eli ylite (P80 = 125 µm) johdetaan magneettierotukseen. Liete sisältää prosessirautaa ja magneettisia mineraaleja, jotka erotetaan ja kuivataan suursäkeissä ennen niiden toimittamista romuraudan keräykseen tai muuhun uusiokäyttöön.
Magneettierotuksen jälkeinen ei-magneettinen liete pumpataan edelleen vaahdotuksen
ensimmäisille liejunpoistosykloneille liejunpoistoon.
Painovoimaerotus
Luokituksen karkea tuote eli alite, johdetaan spiraaliluokittimelle. Spiraaliluokittimen rikaste johdetaan edelleen tärypöydälle. Tärypöydän rikasteesta saadaan edelleen elektromagneettisen separoinnin jälkeen kolumbiittirikaste. Painovoimaerotuksen jäte palautuu takaisin jauhatukseen. Painovoimaerotuksessa ei käytetä kemikaaleja, vaan rikastaminen perustuu erotettavien mineraalien tiheyseroihin.
Vaahdotus
Vaahdotuspiirin litiumsaanti on laboratoriokokeiden perusteella n. 85–90 %. Vastaavasti
noin 20–25 % rikastamon malmin syötön materiaalimäärästä (so. massasaanti) päätyy
vaahdotusrikasteeseen. Vaahdotuspiiri sisältää prefloat-vaahdotuksen, kaksivaiheisen liejunpoiston, esivaahdotuksen ja kertausvaahdotuksen.
Prefloat-vaahdotus toimii käänteisesti eli vaahdotuksen ylite poistetaan ja alite pumpataan
edelleen toisen vaiheen liejunpoistoon. Prefloat-ylite läjitetään altaaseen rikastushiekkaalueelle, mahdollista uusiokäyttöä selvitetään vielä erikseen. Prefloat-ylite sisältää kal-
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siummineraaleja, apatiittia, kiillemineraaleja ja muita silikaattimineraaleja sekä myös raskasmetalleja.
Liejunpoistovaiheiden ylite eli hienoaines varastoidaan rikastushiekka-alueelle. Vedenpoiston menetelmät ovat vielä selvityksen alla ja tarkentuvat YVA-selostusvaiheessa. Lieju
voidaan läjittää myös mahdollisesti rikastushiekan kanssa.
Esivaahdotuksen rikaste pumpataan nelivaiheiseen kertausvaahdotukseen. Esivaahdotuksen jäte on lopullinen rikastushiekka ja se varastoidaan rikastushiekka-alueelle. Mahdollisia rikastushiekan hyötykäyttömahdollisuuksia selvitetään. Vaahdotuksessa käytetään rikkihappoa ja lipeää lietteen pH-säätöön. Muita käytettäviä kemikaaleja ovat rasvahappo ja
emulgaattori sekä vedenpoistossa flokkulantti.
Vedenpoisto ja rikasteen kuivaus
Vaahdotusrikasteen vedenpoisto sisältää sakeutuksen ja nauhasuodatuksen. Rikasteen
loppukosteus on n. 10 % vedenpoiston jälkeen. Kuivatettu spodumeenirikaste kuljetetaan
hihnakuljettimella rikastevarastoon, mistä rikaste kuljetetaan edelleen litiumkarbonaatin
tuotantoon. Rikastevaraston kapasiteetti suunnitellaan vastaamaan noin kahden viikon rikastamon käyntiaikaa.

2.4.2 Litiumkarbonaattituotanto
Rikastusprosessin jälkeen on vuorossa varsinaisen litiumkarbonaatin tuotanto. Seuraavassa kuvassa (Kuva 2-5) on esitetty lohkokaavio litiumkarbonaatin tuotannosta. Lohkokaaviossa ei ole esitetty syntyvien prosessijätteiden varastointia eikä vesikiertoa.

Kuva 2-5. Litiumkarbonaattituotannon lohkokaavio.
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Lämpökäsittely (konvertointi)
Liukenematon alfa-spodumeenin kiderakenne muutetaan liukoiseksi beta-spodumeeniksi
noin 1 020 °C lämpötilassa. Lämpökäsittelyssä voidaan käyttää leijupetitekniikkaa, rumpuuunia tai näiden yhdistelmää. Valittu lämpökäsittelymenetelmä tarkentuu käynnissä olevissa teknis-taloudellisissa tarkasteluissa.
Konvertoitu beta-spodumeeni prosessoidaan edelleen litiumkarbonaatiksi monivaiheisessa
prosessissa. Konvertoinnin jälkeen beta-spodumeeni täytyy jäähdyttää takaisin 80 °C:een
ennen syöttämistä soodaliuotuksen liettämisvaiheeseen. Lämpökäsittelyssä käytettävä
energia on selvityksen alla ja tulee tarkentumaan YVA-selostusvaiheessa.
Soodaliuotus autoklaavissa
Ennen liuotusta beta-spodumeeni sekä natriumkarbonaatti (Na2CO3), lietetään veteen ja
takaisinkierrätettyyn emäliuokseen. Natriumkarbonaatti liukenee lämpimään liuokseen.
Liete pumpataan esilämmityksen kautta soodaliuotukseen autoklaaviin. Autoklaavin 220
°C lämpötilassa ja 20 bar paineessa beta-spodumeeni reagoi litiumkarbonaatiksi sekä
analsiimiksi (liuotusjäännös).
Viipymäaika autoklaavissa on noin yksi tunti ja liete jäähdytetään takaisin 30 °C lämpötilaan jäähdytystorneissa ennen bikarbonointia.
Bikarbonointi ja liuotusjäännöksen käsittely
Litiumkarbonaatti reagoi liukenevaksi litiumvetykarbonaatiksi (LiHCO3) hiilidioksidin ja veden läsnä ollessa. Mahdollisen fosfaatin epäpuhtaudet saostetaan magnesiumkloridilla autoklaavissa. Autoklaavin lämpötila on 35 °C ja paine 3 bar. Viipymäaika on 30 minuuttia.
Osa tarvittavasta hiilidioksidista voidaan kierrättää litiumkarbonaatin kiteytyksestä.
Liuotusjäännös (analsiimi) pumpataan sakeuttimeen kiintoaine-erotukseen. Analsiimi suodatetaan painesuotimella ja varastoidaan rikastushiekka-alueelle. Analsiimin hyötykäyttömahdollisuuksia selvitetään. Suodosvedet sakeuttimelta ja painesuodatuksesta johdetaan
ioninvaihtoon, missä suodosvesien sisältämä litium saadaan talteen. Analsiimi sisältää
enimmäkseen analsiimia (NaAlSi2O6 · H2O), kvartsia ja muita harmemineraaleja. Suodatuksen jälkeinen kosteus on noin 10 %.
Suodatus ja ioninvaihto
Suodos painesuodatuksesta johdetaan kirkastussuodatukseen. Ioninvaihdossa liuoksesta
poistetaan liuoksessa olevia epäpuhtauksia, mm. metalli-ioneja. Ioninvaihto tapahtuu
kolmessa kiinteäpetisessä ioninvaihtokolonnissa. Ensimmäinen kolonni otetaan regenerointiin, kun metalleja on saostunut tarpeeksi ja ioninvaihdon kapasiteetti laskee.
Regenerointi alkaa metallien rikkihappouutolla. Rikkihappouuton jälkeen liuos ja ioninvaihtohartsi neutraloidaan lipeällä. Uuttoa seuraa kolmivaiheinen pesu. Pesuvaiheiden välissä
käytetään lipeää neutralointiin ja rikkihappoa uuttoon. Viimeisessä pesuvaiheessa käytetään ionivaihdettua vettä.
Litiumkarbonaatin kiteytys ja käsittely
Litiumkarbonaatti kiteytetään liuoksesta haihduttamalla. Litiumkarbonaatin liukoisuus laskee lämpötilan kasvaessa. Hiilidioksidin haihtuminen ja kiteytyminen tehdään sarjaan kytketyissä sekoitusreaktoreissa 95 °C lämpötilassa. Prosessin tarvitsemaan lämmitykseen
käytetään höyryä. Hiilidioksidi kierrätetään bikarbonointiin lämmöntalteenoton kautta.
Kiinteä litiumkarbonaatti erotetaan sentrifugeilla kiteytyksen lietteestä, jotta voidaan minimoida liukenevien epäpuhtauksien joutuminen emäliuokseen. Liukenevat epäpuhtaudet
pestään sekoitusreaktorissa. Liete pumpataan hihnasuodatukseen ja kiintoaine pestään ionivaihdetulla vedellä vastavirtapesuna.
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Lopullinen litiumkarbonaattituote jauhetaan ilmajauhatuksella 5 µm raekokoon (P50). Jauhettu litiumkarbonaatti pakataan asiakkaan haluamaan pakkauskokoon.
Neutralointi
Ylimääräinen vesi ja tarvittaessa emäliuoksen osavirta epäpuhtauksia poistettaessa käsitellään ioninvaihdosta kierrätetyllä rikkihapolla. Neutralointi sisältää sekoitusreaktorin, pHsäädön kalkkimaidolla ja sakeuttimen. Neutraloinnissa syntynyt sakeutunut kipsisakka varastoidaan rikastushiekka-alueelle.

2.4.3 Tuotantolaitoksen vesienhallinta ja vesitase
Raakavedenotto
Raakavettä otetaan Kalaveden tuotantolaitokselle Vissaveden tekojärvestä tai Perhonjoesta. YVA-selostusvaiheen yhteydessä tullaan valitsemaan toinen näistä em. raakavesilähteistä. Vaihtoehdon valintaan vaikuttavat mm. raakaveden laadun muutokset eri vuodenaikoina sekä veden puhdistustarve, joita selvitetään parhaillaan. Suunnitelmakartoissa on
esitetty mahdolliset putkilinjat raakavedelle.
Prosessien syötevesi koostuu järvi- ja jokivedestä (raakavesi), sade- ja suotovesistä sekä
prosessin kiertovedestä. Vesilaitoksella tuotetaan lisäksi mm. ionivaihdettua vettä ja humuksesta ja kiintoaineesta puhdistettua, nk. kemiallisesti puhdistettua vettä.
Raakaveden kulutus ja ottomäärä selvitetään prosessin kokonaisvaltaisen vesienhallintasuunnitelman laadinnan yhteydessä. Prosessissa tarvittavan veden määrä on noin 160
m3/h. Prosessiveden kierrätysaste pyritään saamaan mahdollisimman korkeaksi, jolloin
raakaveden tarve on mahdollisimman vähäinen. Kierrätysaste on arviolta 50–90 %, jolloin
tarvittavan raakaveden määrä on 20–80 m3/h.
Vedenkulutus
Kalaveden tuotantolaitosalueella kuluu prosessivettä mm. seuraaviin käyttötarkoituksiin:

malmin liettäminen

rikasteen liettäminen

kemikaalien laimentaminen

sivutuotteiden ja tuotteiden pesu

kaasujen pesu

jäähdytysvesikierron lisävesi

höyryn tuotannon lisävesi
Eri käyttökohteiden vedenlaatuvaatimukset ovat hyvin erilaisia. Malmin liettämiseen voidaan todennäköisesti käyttää pääasiassa kierrätysvettä. Sen sijaan kemikaalien laimennusveden tulee olla mm. humuksen ja kiintoaineen osalta puhdistettua. Lopputuotteen pesuvesi ja höyryntuotannon vesi ovat laatuvaatimuksiltaan kaikista tiukimpia. Näissä kulutuspisteissä käytetään demineralisoitua tai ionivaihdettua vettä.
Tuotantoprosessien optimoinnin yhteydessä selvitetään tarkemmin kunkin kulutuspisteen
veden kulutusmääriä sekä sitä, mitkä ovat veden laatuvaatimukset kussakin kulutuspisteessä. Kulutusmäärät selvitetään vesienhallintasuunnitelmassa YVA-selostusvaiheen aikana.
Aluevesien hallinta
Kalaveden tuotantolaitoksella muodostuu seuraavia aluevesiä:

Rakennetun alueen hulevedet

Prosessipoisteiden ja mahdollisten tuotteistettavien sivuvirtojen varastointialueiden vedet

Mahdolliset suotovedet
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Rakennetun alueen sadevedet kerätään hulevesien keruujärjestelmään. Vedet saattavat
sisältää kiintoainetta, joka voi olla peräisin malmin välivarastoalueelta tai ne voivat olla
jäämiä prosessin raaka-aineista ja sivutuotteista. Mikäli vesi on laadultaan sopivaa, se
käytetään vesilaitoksen syötteenä korvaamaan osa raakavedestä. Muussa tapauksessa vesi käsitellään sen laadun edellyttämällä tavalla ja johdetaan puhdistettuna ympäristöön.
Tuotantolaitoksessa syntyville sivuvirroille on erilaisia loppusijoitusvaihtoehtoja. Loppusijoitustekniikka vaikuttaa siihen, miten paljon ja minkä laatuisia vesiä rikastushiekkaalueelta muodostuu. Vesijakeet pyritään ensisijaisesti käyttämään prosessissa kierrätysvetenä. Muodostuvien vesien laatu vaikuttaa siihen, voidaanko vedet sellaisenaan kierrättää
tuotantoprosessiin, vai onko osa vesistä tarpeen käsitellä ja/tai johtaa puhdistettuina ympäristöön. Vesien laatuun vaikuttaa mm. prosessipoisteiden mahdollisten haitta-aineiden
pitoisuudet ja liukoisuus, jota selvitetään prosessitutkimusten yhteydessä ja ne tarkentuvat arviointiselostusvaiheessa.
Suotovesiä voi syntyä allasalueelta riippuen patorakenteista. Mahdolliset suotovedet voidaan tarvittaessa pumpata allasalueelle ja tuotantolaitoksen vesikiertoon, kerätä ja käsitellä kuten muut prosessien ylitevedet ja hulevedet tai jos suotovesien laatu on hyvä, ne
voidaan tarvittaessa johtaa pois hankealueelta ilman käsittelyä. Suotovesien laatua tullaan
kuitenkin seuraamaan jatkuvatoimisesti. Suunnitelmat rikastushiekka-altaiden padoista
mahdollistavat myös suotovesien määrän arvioinnin. Rikastushiekka-altaiden suunnittelu
tehdään YVA-selostusvaiheessa.
Prosessin poistovedet
Tuotantoprosessi voidaan jakaa kahteen pääosaan, jotka ovat vaahdotus- eli mineraaliprosessi, jonka päätuote on spodumeenirikaste (kohdassa 2.4.1) ja kemiallinen eli hydrometallurginen prosessi, jonka päätuote on litiumkarbonaatti (kohdassa 2.4.2).
Mineraaliprosessin kiinteistä tuotteista ja sivutuotteista erotetaan eri laatuisia prosessivesiä. Alustavan arvion mukaan valtaosa prosessivesistä voidaan kierrättää takaisin mineraaliprosessin prosessivedeksi. Osa kierrätyksestä tapahtuu rikastamon sisällä ja osa sivutuotteiden varastointialueiden kautta (ks. kohta aluevesien hallinta). Kierrätyskelpoisuuteen vaikuttavat mm. kiintoainesjakeiden reaktiivisuus ja prosessiin syötettävät vaahdotuksen apukemikaalit.
Hydrometallurgisessa prosessissa raaka-aineena on mineraaliprosessin spodumeenirikaste,
joka lämpökäsitellään ennen liuotusta, liuospuhdistusta ja saostusta. Hydrometallurgisessa
prosessissa muodostuu erilaisia poistovesijakeita:

liuospuhdistuksen regenerointiliuos

prosessiliuoksen sivuvirta (ns. bleed)

prosessista haihdutettujen höyryjen lauhteita
Kaksi ensimmäistä vesijaetta ovat alustavan arvion mukaan laadultaan sellaisia, että niitä
ei voida kierrättää hydrometallurgisen prosessin käyttövedeksi. Jatkoselvityksissä selvitetään näiden prosessivesien laatua, vedenkäsittelyn tarvetta sekä vaihtoehtoisia vedenkäsittelyratkaisuja. Näiden selvitysten pohjalta voidaan arvioida arviointivaiheessa tarkemmat vesimäärät ja laitosalueelta poisjohdettavan puhdistetun veden laatu.
Prosessista haihdutettujen höyryjen lauhteita pyritään käyttämään prosessin kierrätysvetenä. Prosessien optimoinnin yhteydessä varmennetaan arviota siitä, mihin käyttöpisteisiin
lauhteet laatunsa puolesta sopisivat, tai onko niitä tarvetta käsitellä ennen kierrättämistä
tai vesistöön johtamista.
Höyryntuotanto ja jäähdytys
Höyryntuotannossa puhtaat lauhdevedet kierrätetään takaisin höyryntuotantoon niistä
kohteista, joissa lämmönsiirto tai lauhtuminen tapahtuu epäsuorasti. Tällä tarkoitetaan,
että lauhdevesi ei pääse suoraan kosketukseen epäpuhtauksien kanssa. Höyryä syötetään
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myös suoraan hydrometallurgiseen tuotantoprosessiin, tätä höyryä ei enää voida lauhdevetenä palauttaa höyryntuotannon vesikiertoon. Siksi höyryntuotantoon tarvitaan jatkuvasti raakavettä.
Jäähdytysvesikierto on suljettu. Jäähdytys tapahtuu jäähdytystorneissa, joissa veden lämpötila laskee veden haihtumisen vaikutuksesta. Jäähdytysvesikierrosta poistuu siis haihdunnan vuoksi vettä, ja lisäksi kierrosta on tarpeen poistaa pieni sivuvirta, jottei vesikiertoon kerry epäpuhtauksia. Jäähdytysvesikiertoon siis on tarvetta lisätä tuorevettä jatkuvasti.

2.4.4 Allasalue
Tuotantolaitoksen yhteyteen rakennetaan allasalue. Allasalueelle sijoitetaan tuotantolaitoksella muodostuva rikastushiekka sekä muut poisteet, joiden muodostuminen ja arvioidut määrät on kuvattu edellä (Taulukko 2-1). Allasalueelle sijoitettavien materiaalien laadut ja määrät tarkentuvat prosessissuunnittelun edetessä ja tarkemmat tiedot materiaaleista ja niiden ominaisuuksista kuvataan YVA-selostuksessa.
Allasalueelle sijoittuvien altaiden pato- ja pohjarakenteet selvitetään tarkemmin suunnittelun edetessä YVA-selostusvaiheessa vaihtoehtotarkastelun yhteydessä. Tarkasteltavat
vaihtoehdot (VE1 ja VE2) eroavat toisistaan rikastushiekan läjittämistekniikan osalta. Tarkemmin vaihtoehtoja ja niiden eroja on kuvattu jäljempänä kohdassa 3.2.

2.4.5 Voimalaitos
YVA-ohjelmavaiheessa tuotantolaitosalueen voimalaitosratkaisua vielä selvitetään. Voimalaitoksen polttoainevaihtoehtoina ovat kaasu tai puuhake. Päätös voimalaratkaisusta tehdään kevään 2017 aikana. Voimalaitoksen polttoaineteho on noin 20 MW. Voimalaitos on
pieni, jolloin sen osalta sovelletaan valtioneuvoston asetusta 750/2013 polttoaineteholtaan
alle 50 MW energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista.
Alueelle on aikaisemmin suunniteltu Lassila & Tikanoja Oyj:n toimesta biokaasulaitosta,
jolle on tehty ympäristövaikutusten arviointi (MK Protech Oy 2005) vuonna 2005 ja voimalaitokselle on myös haettu ympäristölupaa. Näiden suunnitelmien mukaista biokaasulaitosta alueelle ei tulla rakentamaan.

2.4.6 Tukitoiminnot
Kalaveden tuotantolaitosalueelle tullaan sijoittamaan myös tuotanto- ja muita tehdastoimintoja sekä louhostoimintaa tukevia toimintoja, kuten esim. kaluston huoltotiloja. Keliberin päärakennukseen sijoitetaan sekä toimistotilat että laboratorio.

2.4.7 Toiminnan päättymisen jälkeiset toimenpiteet
Tuotantolaitokselle ja allasalueille tehdään sulkemissuunnitelma YVA-selostus- tai ympäristöluvitusvaiheen aikana. Suunnitelmassa esitetään koko tuotantolaitosalueen hallittu
sulkeminen vaiheittain. Lisäksi kaivannaisjätteiden osalta laaditaan kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma, jossa kuvataan tuotantolaitoksella muodostuvien kaivannaisjätteiden
määrät, laadut, luokitus sekä toimenpiteet toiminnan lopettamisen jälkeen jätealueella,
alueen jälkihoito ja niihin liittyvät seurannat ja tarkkailut.
Toiminnan päätyttyä tuotantolaitosalue pyritään hyödyntämään muussa teollisessa käytössä tai alueelta puretaan rakennukset ja laitteistot mahdollisuuksien mukaan. Allasalue
saatetaan toiminnan päättymisen jälkeen yleisen turvallisuuden edellyttämään kuntoon
huomioiden mm. patoturvallisuus. Lisäksi allasalueet maisemoidaan.
Toimenpiteiden ensisijaisena tarkoituksena on päästöjen muodostumisen estäminen ja
toissijaisena tavoitteena mahdollisista päästöistä aiheutuvien vaikutusten vähentäminen.
Jälkihoitotyöt suunnitellaan ja toteutetaan siten, että alueella tarvitaan toiminnan päätyttyä mahdollisimman vähän seurantaa, tarkkailua, valvontaa ja hoitoa. Tuotantoalueella
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tehdään maaperäselvitys ja mahdolliset pilaantuneet maa-alueet kunnostetaan ja saatetaan riskittömään tilaan.
Toiminnan jälkeen käynnistetään myös jälkitarkkailu viranomaisten hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Tarkkailussa huomioidaan mm. vesien laatu ja määrä. Lisäksi tehdään
vaikutustarkkailua hankealueella sekä muualla vaikutusalueella esim. vesistö- ja pohjavesivaikutusten osalta.
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3.

HANKKEEN KUVAUS JA VAIHTOEHDOT

3.1

Hankkeen yleiskuvaus
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltavana hankkeena on Keliber Oy:n Kalaveden
tuotantolaitoksen toteuttaminen. Hankkeessa arvioidaan Kalaveden tuotantolaitoksen kahden eri toteuttamisvaihtoehdon sekä toteuttamatta jättämisen vaikutuksia alueen ympäristöön. Hankevaihtoehdoissa (VE1 ja VE2) tarkastellaan rikastamon toiminnasta
syntyvän rikastushiekan eri käsittelyvaihtoehtoja ja niiden ympäristövaikutuksia.
Lähtökohtaisesti rikastamolla rikastetaan noin 600 000 tonnia malmia vuodessa molemmissa toteutusvaihtoehdossa (VE1 ja VE2).
Kalaveden tuotantoalueelle sijoitetaan suunnitelman mukaisesti spodumeenin rikastamiseen ja litiumkarbonaatin valmistamiseen tarvittava infrastruktuuri, johon lukeutuu spodumeenin rikastamon ja litiumkarbonaatin tuotantolaitoksen lisäksi jätevedenkäsittelylaitos, toimisto- ja laboratoriotilat, voimalaitos, raakavesipumppaamo ja -puhdistuslaitos sekä tarvittavat rikastushiekka- ja jätealtaat (allasalue). Tarkempi tuotantolaitoksen kuvaus
on kuvattu kohdassa 2.4.
Raakavesi pumpataan laitokselle joko Vissaveden tekojärvestä tai Perhonjoesta. Suurin
osa syntyvästä prosessi- ja kiertovedestä kierrätetään tuotantolaitoksella ja prosessien ylitevesi käsitellään jätevedenpuhdistamolla ennen laskemista puhdistettuna ympäristöön.
Ylitevedet tuotantolaitokselta johdetaan Kalavedenojaan ja edelleen Tastulanjärven ohi
Köyhäjokeen, mistä vedet laskevat edelleen Perhonjokeen. Vesien purkureitti on kuvattu
tarkemmin jäljempänä (Kuva 5-4).
Seuraavassa kuvassa (Kuva 3-1) on esitetty hankealueen rajaus, jonne sijoitetaan tuotantolaitoksen toiminnot ja allasalue. Rajauksen sisällä ovat myös lähimmät lammet (Pieni
Kalavesi ja Iso Kalavesi), jotka sijoittuvat tuotantolaitoksen toimintojen välittömän läheisyyteen. Hankealue rajautuu pohjoisessa kantatie 63:een, jonka pohjoispuolella sijaitsevat
Keliberin nykyiset toimistorakennukset tulevat tuotantoalueen käyttöönoton yhteydessä
jäämään yhtiön malminetsintäkonttoriksi.

Kuva 3-1. Hankealueen rajaus, raakavesiputkilinjojen reitit viitteellisiä.
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3.2

Tarkasteltavat vaihtoehdot
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan hankkeen eli Kalaveden tuotantolaitoksen
toteuttamisen vaihtoehtoja sekä niiden vaikutuksia YVA -lain ja -asetuksen edellyttämällä
tavalla. Lisäksi tarkastelussa on vertailuna vaihtoehto, jossa hanke jätetään toteuttamatta
(vaihtoehto VE0). Kalaveden tuotantolaitoksen suunnitellut toteutusvaihtoehdot ovat vaihtoehdot VE1 ja VE2.

3.2.1 Vaihtoehto 0, VE0
Vaihtoehdossa VE0 tuotantolaitoshanketta ei toteuteta Kalaveden alueelle. Tässä vaihtoehdossa louhostoiminta ja malmituotanto kuitenkin käynnistyvät Keliberin satelliittilouhoksilla. Suurin osa hankealueesta tulisi vaihtoehdossa VE0 säilymään nykytilassaan
pääsääntöisesti metsätalousalueina ja suoalueina. Alueen nykyinen toiminta on lähinnä
metsätaloutta ja virkistyskäyttöä. Vedenottoa ei tapahtuisi Vissavedestä eikä Perhonjoesta.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa vaihtoehdon VE0 vaikutukset arvioidaan samalla tarkkuudella kuin varsinaisten toteuttamisvaihtoehtojen, jotta tuotettu tieto ympäristövaikutuksista on tasapuolista ja vertailukelpoista.
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3.2.2 Vaihtoehto 1, VE1
Tässä vaihtoehdossa tuotantolaitosalue rakennetaan tarvittavine laitoksineen Kalavedelle
(kuvattu tarkemmin edellä kohdassa 3.1). Tuotantolaitoksella vastaanotetaan ja rikastetaan malmia 600 000 t/a.
Rikastusprosessista syntyvä rikastushiekka läjitetään vaihtoehdossa VE1 rikastushiekkaaltaille ns. allasvarastointina, joissa rikastushiekasta erotetaan vesi, joka ohjataan puhdistusprosessien jälkeen takaisin rikastamon vesikiertoon. Rikastushiekkaa ja muita poisteita
on arvioitu syntyvän vuodessa yhteensä 556 000 tonnia (kuiva-aine) (ks. Taulukko 2-1).
Suunnitelman mukainen allasalueen pinta-ala rikastushiekalle ja muille prosessissa muodostuville varastoitaville poisteille ja sivutuotteille on kaikkiaan 37 ha, mikä riittää nykyisten malmivarojen prosessointiin, eli arviolta 9 vuoden tuotantoon. Allasalueen patokorkeus on noin 10 m.
Seuraavassa kuvassa (Kuva 3-2) on esitetty layout –piirros tuotantolaitosalueen sijoittelusta ja rikastushiekka-altaiden viitteellinen sijoitus pinta-alallisesti. Allasalueelle rakennettavien altaiden muodot ja rakenteet tarkentuvat arviointivaiheessa. Suunnittelussa
huomioidaan allasalueelle sijoitettavien materiaalien määrien lisäksi myös niiden laatu ja
luokitus. Rikastusprosessien ja altaiden ylitevesi puretaan puhdistusprosessien kautta Kalavedenojaan ja sieltä edelleen Perhonjokeen (ks. reitti jäljempänä Kuva 5-4). Vedenotto
tuotantolaitosalueelle toteutetaan joko Vissavedestä tai Perhonjoesta.
Tuotantolaitosalueen rakentaminen muuttaa hankealuetta merkittävästi alueen muuttuessa metsätalousalueista ja osin lähes luonnontilaisista suoalueista teollisuus- tai allasalueeksi.

Kuva 3-2. Vaihtoehto VE1.
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3.2.3 Vaihtoehto 2, VE2
Toteutusvaihtoehdossa VE2 tuotantolaitosalue rakennetaan tarvittavine laitoksineen Kalavedelle (kuvattu tarkemmin edellä kohdassa 3.1). Tuotantolaitoksella vastaanotetaan ja
rikastetaan malmia 600 000 t/a.
Rikastamon yhteyteen rakennetaan tehokkaampi vedenpoistojärjestelmä ja rikastushiekka
kuivaläjitetään (dry stacking) allasalueelle. Menetelmässä vettä pyritään poistamaan rikastushiekasta, jolloin pienemmän vesipitoisuuden omaava rikastushiekka voidaan läjittää
pinta-alallisesti pienemmälle alueelle. Rikastushiekkaa ja muita poisteita on arvioitu syntyvän vuodessa yhteensä 556 000 tonnia (kuiva-aine) (ks. Taulukko 2-1). Suunniteltu allasalueen pinta-ala rikastushiekalle ja muille prosessissa muodostuville varastoitaville
poisteille ja sivutuotteille on kaikkiaan 28 ha, mikä riittää nykyisten malmivarojen prosessointiin eli arviolta 9 vuoden tuotantoon.
Seuraavassa kuvassa (Kuva 3-3) on esitetty layout –piirros tuotantolaitosalueen sijoittelusta ja rikastushiekka-altaiden viitteellinen sijoitus pinta-alallisesti. Allasalueen muodot ja
rakenteet tarkentuvat arviointivaiheessa. Suunnittelussa huomioidaan allasalueelle sijoitettavien materiaalien määrien lisäksi myös niiden laatu ja luokitus.
Rikastusprosessien ja altaiden ylitevesi puretaan puhdistusprosessien kautta Kalavedenojaan ja sieltä edelleen Perhonjokeen (ks. reitti jäljempänä Kuva 5-4). Vedenotto tuotantolaitosalueelle on joko Vissavedestä tai Perhonjoesta.
Tuotantolaitosalueen rakentaminen muuttaa hankealuetta merkittävästi, joka muuttuu
metsätalousalueista ja osin lähes luonnontilaisista suoalueista teollisuus- tai allasalueeksi.

Kuva 3-3. Vaihtoehto VE2.
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3.3

Suunnittelutilanne ja toteutusaikataulu
Tuotantolaitosalueen tekninen suunnittelu ja mitoitus ovat käynnissä. Allasalueen suunnittelu on käynnistymässä. Hankealueella on tehty loppukesästä 2016 pohjatutkimuksia.
Tuotantolaitosalueen rakentaminen aloitetaan arviolta vuonna 2018 ja tuotantolaitosalueen on arvioitu valmistuvan vuonna 2019, jolloin tuotanto alueella käynnistyy.
Nykyisten malmivarantojen osalta on arvioitu, että malmituotanto tulee Keski-Pohjanmaan
litiumprovinssin alueella jatkumaan ainakin vuoteen 2030 asti (9 vuotta). Keliber tekee
jatkuvaa malminetsintää alueilla, jotta toimintaa voidaan jatkaa myös tämän jälkeen esitetyillä tuotantomäärillä.

3.4

Hankkeen alueellinen ja valtakunnallinen merkitys
Huomioiden arviot siitä, että Euroopan suurimmat litium-esiintymät ja litiummalmipotentiaali sijaitsevat Kaustisella ja Kokkolassa sekä litiumin kysynnän jatkuva kasvu mm. sähköautomarkkinoilla, voidaan arvioida kaivoshankkeen toteutumisella olevan merkittävä
merkitys taloudellisessa mittakaavassa alueellisesti ja valtakunnallisesti.
Alueellista merkitystä lisäävät jo pelkästään ennusteet hankkeen työllisyysvaikutuksista.
Keliberin on arvioitu tuovan 120–130 työpaikkaa Kaustiselle ja lähiympäristöön. Lisäksi on
huomioitavaa hankkeen välilliset työvaikutukset.
Hankkeen voidaan arvioida olevan myös valtakunnallisesti merkittävä, koska kyseessä olisi
litiumin osalta Euroopan ensimmäinen kaivos ja tuotantolaitos, joka tuottaa litiumakkujen
edellyttämän laatutason litiumkarbonaattia spodumeenipegmatiittimalmista.
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4.

SÄÄDÖKSET JA LUPATILANNE
Kaivostoimintaan ja sen luvanvaraisuuteen vaikuttavia säädöksiä ovat:

kaivoslaki ja sen nojalla annettavat asetukset ja säädökset,

ympäristönsuojelulaki ja -asetus,

vesilaki,

valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä,

YVA-lainsäädäntö,

jätelainsäädäntö ja sen nojalla annetut asetukset ja säädökset sekä jätehuoltomääräykset,

maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö,

kemikaalilainsäädäntö,

patoturvallisuuslainsäädäntö.

4.1

Nykyiset luvat ja päätökset
Keliberillä on nykyisin kaksi toimintaan liittyvää ympäristölupaa. Seuraavassa on listattu
kaivostoiminnan osalta lainvoimaiset luvat.





4.2

Ympäristölupa (Dnro LSY-2005-Y-122) Kalaveden tuotantolaitokselle. Ympäristölupa
on myönnetty 30.11.2006.
Läntän louhoksen ympäristölupa (Dnro LSY-2005-Y-123). Ympäristölupa myönnetty
7.11.2006.
Läntän kaivoslupa (KaivNro 7025)
Yhtiöllä on 26 kappaletta valtauksia ja malmietsintälupia yhteispinta-alaltaan 2 400
hehtaaria. Lisäksi yhtiöllä on vireillä kolme malminetsintälupaa, joiden pinta-ala on yhteensä 500 ha. Varauksia on kuusi kappaletta, joiden yhteispinta-ala on 1 041 km2.

Tarvittavat luvat ja päätökset
Suunnitellun tuotantolaitoshankkeen toteuttaminen edellyttää osin uusien lupien hakemista mm. uuden ympäristöluvan tuotantolaitosalueelle. Tarvittavat hakemukset, ilmoitukset
ja täydennykset toimitetaan toimivaltaisille lupaviranomaisille YVA-menettelyn päätyttyä.
Ympäristö- ja vesitalouslupa
Ympäristönsuojelulaissa (527/2014) esitetään ympäristön pilaantumisen torjunnan yleissäädökset. Ympäristönsuojelulain mukaisesti ympäristölupa tarvitaan ympäristön pilaantumiseen vaaraa aiheuttavaan toimintaan. Tuotantolaitoshanke edellyttää muutosta olemassa olevaan ympäristölupaan. Lupaa voidaan hakea tai muuttaa, kun YVA-menettely on
päättynyt. YVA-selostus sekä siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto on liitettävä ympäristölupahakemukseen. Edellytyksenä luvan myöntämiselle on mm., ettei hankkeesta
aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää
muuta ympäristön pilaantumista eikä maaperän tai pohjaveden pilaantumista.
Vedenotto ja vesien johtaminen edellyttää myös vesilain (587/2011) mukaista lupaa. Vesilupa on tarpeen, mikäli hanke voi muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai
virtaamaa, rantaa tai vesiympäristö taikka pohjaveden laatua. Vesilupaa haetaan yleensä
samassa yhteydessä kuin ympäristölupaa.
Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisten hakemusten käsittelystä ja myöntämisestä vastaa Keski-Pohjanmaan alueella Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto.
Kemikaaliturvallisuuslain mukaiset luvat ja ilmoitukset
Käytettävien kemikaalien määrästä riippuen kyseessä voi olla kemikaaliturvallisuuslaissa
(390/2005) tarkoitettu kemikaalien vähäinen teollinen käsittely ja varastointi. Lupa- ja ilmoitusmenettely on esitetty asetuksessa vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015).
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Kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi edellyttävät kemikaali-ilmoituksen tekemistä
alueelliselle pelastusviranomaiselle.
Jos kemikaalien käsittely ja varastointi on laajamittaista, niin kemikaalien käsittelyyn haetaan lupaa kirjallisella hakemuksella Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta. Kemikaaliturvallisuuslain mukaiseen laajamittaiseen kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin liittyen on tehtävä pelastussuunnitelma sekä turvallisuusselvitys/toimintaperiaateasiakirja.
Rakennusluvat
Rakennusten ja rakennelmien rakentaminen edellyttää rakennuslupaa, jonka myöntää
Kaustisen kunta. Rakentamista ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999).
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YMPÄRISTÖN NYKYTILA
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5.

LUONNONYMPÄRISTÖ

5.1

Maa- ja kallioperä
Hankealueen korkeus vaihtelee välillä +85…+105 m mpy. Korkein piste sijaitsee alueen
koillisosassa, jossa korkeus on noin +103 m mpy. Hankealueen pinta viettää länsiluoteeseen noin 2–8 m/km. Matalimmat alueet sijaitsevat Pienen ja Ison Kalaveden ympäristössä. Hankealueen länsiosassa sijaitsevien Pienen ja Ison Kalaveden pinnankorkeus on
+82,4 m mpy. Hankealueen itäosassa sijaitsevan Pitkälammen pinnankorkeus on +93,8 m
mpy. Yli +100 m mpy moreenikumpareita sijaitsee myös hankealueen etelä- ja keskiosissa.
Hankealueen kallioperä koostuu pääasiassa pegmatiittisista graniiteista ja pohjoisosissa
esiintyvistä metavulkaanisista kivistä, kuten kiillegneisseistä ja kiilleliuskeista. Alueen kallioperä on kokonaisuudessaan paleoproterotsooista (2 500–1 600 Ma). Alueen kallioperäkartta on esitetty seuraavassa (Kuva 5-1).

Kuva 5-1. Kallioperäkartta.

Hankealueen maaperä koostuu pääasiassa hiekka- ja soramoreeneista (HkMr ja SrMr),
joiden muodostamien moreenikumpareiden väleissä on yhtenäistä suoaluetta. Leväkankaan ympäristössä ja sen lounaispuolella on myös hienompia hietakerrostumia (Ht). Suurimman osan hankealueesta kattavan Ketunpesänevan pohjoisosa on pääasiassa matalahkoa ja rikkonaista. Turve on pääasiassa keskimaatunutta sekaturvetta (GTK 2014). Suon
pohjamaalajina tavataan pääasiassa moreenia, jonka päällä on vaihtelevan paksuinen
(10–60 cm) liejukerros (GTK 2014). Hankealueen länsiosissa, Pienen ja Ison Kalaveden
ympärillä on Järvihuhdan suoalue. Suo on pääosin matala (<1 m). Pohjamaalajina, vaihtelevan paksuisen liejukerroksen (20–120 cm) alla, on tavattu moreeni- ja hiekkakerrostumia. Seuraavassa (Kuva 5-2) on esitetty hankealueen maaperäkartta. Lähimmät kalliopaljastumat ovat hankealueelta lounaaseen (Isonnevankallio) ja itään (Pikkukallio). Tiedot
alueen maa- ja kallioperästä tarkentuvat tehtävien pohjatutkimuksien yhteydessä.
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Kalaveden tuotantolaitoksen läheisyydessä ei sijaitse arvokkaita tai suojeltavia maa- ja
kallioperän muodostumia.

Kuva 5-2. Maaperäkartta.

5.2

Pohjavedet
Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse tärkeitä ja muuhun vedenhankintakäyttöön soveltuvia pohjavesialueita. Lähin luokan I vedenhankintaa varten tärkeä
pohjavesialue on Oosinharjun pohjavesialue (1023601) hankealueelta 2,5 km länteen.
Pohjavesialue kuuluu Perhonjoen vesistöalueeseen ja purkaa vetensä pääosin Perhonjokeen ja joen itäpuolella oleville peltoalueille. Alueen itäisin osa kuuluu samaan Tastulanojan valuma-alueeseen (49.066), jonne myös hankealueen pintavedet virtaavat. Oosinharjun pohjavesialue kuuluu Vetelin kunnasta Kaustisen kautta rannikkoa kohti kulkevaan synkliiniseen harjujaksoon. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 3,06 km2 ja varsinaisen muodostumisalueen pinta-ala 1,7 km2. Oosinharjun pohjavesialue rajoittuu idässä,
hankealueen puolella, moreeni- ja kallioalueisiin. Pohjavesialueella sijaitsee kaksi pohjavedenottamoa: Tanhuanpään vedenottamo (45551, otto keskimäärin 500 m3/d) ja Virkkalan
vedenottamo (45547, otto keskimäärin 120 m3/d). Pohjaveden päävirtaussuunnat ovat
alueella kohti vedenottamoita. Ajoittain esiintyy myös poikittaista itä-länsisuuntaista virtausta. Oosinharjun pohjaveden pinnankorkeus riippuu pumppausmääristä.
Alle 10 km säteellä hankealueesta sijaitsevat myös Åsen A pohjavesialue (n. 7,5 km luoteeseen) ja Koppeloharjun pohjavesialue (n. 8 km pohjois-luoteeseen). Molemmat ovat
luokan I pohjavesialueita, jotka kuitenkin sijaitsevat Tastulanojan valuma-alueen (49.066)
ulkopuolella, eikä hankealueelle suunniteltu tuotantoalueen vesien nähdä aiheuttavan vaikutuksia näin ollen kummankaan pohjavesialueen vedenlaadulle.
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Kuva 5-3. Pohjavesialueet.

5.3

Pintavedet
Hankealue sijaitsee kokonaisuudessaan Perhonjoen päävesistön (nro 49, 2 524 km2) alueella. Hankealue kuuluu Köyhäjoen valuma-alueeseen (nro 49.06, 292 km2) ja edelleen
Tastulanojan alueeseen (nro 49.066, n. 29 km2). Hankealueen vesistöt Pieni Kalavesi
(+82,3 m mpy, n. 5 ha) ja Iso Kalavesi (+82,3 m mpy, n. 8 ha) sekä Pitkälampi (+93,8 m
mpy, 12 ha) laskevat vetensä Hyötyvedenojaa ja Kalavedenojaa pitkin Tastulanjärven
(+66,6 m mpy, 36 ha) ohi Tastulanojaa pitkin Köyhäjokeen ja sieltä edelleen Isojärven
kautta Perhonjokeen.
Hankealueen suoalueiden vedet virtaavat pääosin samoja väyliä järvivesien kanssa. Hankealueelta n. 500 m etelään sijaitseva Vissaveden tekojärvi (+96,4 m mpy, 3,57 km2)
kuuluu Vissaveden tekojärven valuma-alueeseen (nro 49.067, 38,39 km2), joka kuuluu
edelleen Köyhäjoen valuma-alueeseen. Vissaveden tekojärveen laskevat vedet yhtyvät
hankealueen vesien kanssa ja kulkeutuvat Hyötyvedenojan ja Kalavedenojan kautta Köyhäjokeen. Vissavesi on säännöstelty järvi.
Hankealueen lähimmät vesistöalueet on esitetty seuraavissa kuvissa (Kuva 5-4, Kuva
5-5).
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Kuva 5-4. Hankealueen vesistöalueet.

Kuva 5-5. Hyötyvedenoja ja Tastulanoja ohittavat Tastulanjärven.

Perhonjoen ja Kälviänjoen vesienhoidon toimenpideohjelmassa (Etelä-Pohjanmaan ELYkeskus, 2016) Perhonjoen ekologinen tila oli luokiteltu tyydyttäväksi vuonna 2013. Vastaavasti Köyhäjoen ja Tastulanojan ekologinen tila oli arvioitu välttäväksi ja Vissaveden
tekojärven ekologinen tila tyydyttäväksi (Kuva 5-6). Vuonna 2015 Perhonjoella ja sen sivu-uomilla (Ullavanjoki, Venetjoki ja Korpilahdenoja) tehtiin perifytonin ja pohjan piileviin
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perustuva jokien ekologisen tilan selvitys. Seurantatulosten perusteella Perhonjoen ekologinen tila oli hyvä vuonna 2015. Perhonjoen latvaosien ja sivu-uomien tila oli jopa erinomainen. Jokivesien seurannassa piilevänäytteet otetaan normaalisti kivien pinnalta, mutta Perhonjoella näytteiden ottaminen kivien pinnalta ei ollut kaikilla havaintopaikoilla mahdollista, joten näytteet otettiin vertailtavuuden säilyttämiseksi vedessä olleiden puiden ja
pensaiden oksilta. Vertailututkimusten tulosten perusteella kasvien pinnalta otetut näytteet antavat hieman paremman kuvan kuin kivien pinnalta otetut näytteet, joten saatu
kuva saattaa olla todellisuutta hieman parempi. Näytteissä oli kuitenkin verraten paljon
myös sedimentistä peräisin olevia lajeja, joten ilmeisesti runsaiden sateiden aikaansaama
veden hyvä vaihtuvuus oli osaltaan parantanut Perhonjoen ekologista tilaa. (Eloranta,
2016)

Kuva 5-6. Arvio Perhonjoen ja Kälviänjoen alueen vesimuodostumien ekologisesta tilasta 2013
(allkuperäisen kuvan lähde: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Perhonjoen ja Kälviänjoen vesienhoidon toimenpideohjelma 2016–2021).
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Perhonjoen ja sen lähialueiden pintavesien tilaa tarkkaillaan Perhonjoen yhteistarkkailussa. Yhteistarkkailussa on mukana viisi asumisjätevesipuhdistamoa (Kälviä, Kaustinen, Perho, Halsua ja Ullava), kahden nahkatehtaan (Oy Geson Ab ja Kokkolan Nahka Oy) ja yhden renderöintilaitoksen (Findest Protein Oy) jätevedenpuhdistamot. Oy Alholmens Kraft
Ab:n turvetuotantoalueiden vesistötarkkailut hoidetaan Perhonjoen yhteistarkkailussa ja lisäksi yhteistarkkailuun kuuluu Perhonjoen yhteistarkkailualueen kuntien kaatopaikkatarkkailut (7 suljettua kaatopaikkaa, joiden sulkemispäätöksissä kaatopaikoille on asetettu
tarkkailuvelvoite). Vedenlaadun tarkkailun lisäksi yhteistarkkailuun kuuluu kalataloustarkkailu. Perhonjoen yhteistarkkailua on suoritettu vuodesta 1981 lähtien. Tarkkailua koordinoi Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry. Tarkkailussa on yhteensä 20 vesistötarkkailupistettä, joista otetaan näytteet neljä kertaa vuodessa. (Storberg, 2014)
Perhonjoen yhteistarkkailun tarkkailutulosten perusteella vuonna 2014 Perhonjoen happitilanne Kaustisen keskustan kohdalla (tarkkailupiste P7 Kaustinen/Perhonjoki 10500) oli hyvä, happea oli keskimäärin 10,7 mg/l ja hapen kylläisyysprosentti oli keskimäärin 91 %.
Vesi oli hapanta, pH oli keskimäärin 6,5. Sähkönjohtavuus oli tavanomaisella tasolla (keskimäärin 4,4 mS/m), eikä ilmentänyt jätevesien tai lannoitteiden vaikutusta. Vesi oli sameaa (sameus keskimäärin 4,5 FTU) ja runsashumuksista (CODMn keskimäärin 26 mg/l).
Fosfori- ja typpipitoisuuksien sekä klorofylli-a:n määrän perusteella vesi oli rehevää. Alavetelin kohdalla Perhonjoen vedenlaatu oli vastaavanlaista kuin Kaustisen kohdalla. (Ahma, 2015)
Perhonjoen yhteistarkkailun tarkkailutulosten perusteella vuonna 2014 Köyhäjoen (tarkkailupiste Kö1/Eemelin poikain silta) happitilanne oli kohtalainen, happea oli keskimäärin
8,4 mg/l ja hapen kylläisyysprosentti oli 72 %. Vesi oli hapanta, pH oli keskimäärin 6,0.
Sähkönjohtavuus oli tavanomaisella tasolla (keskimäärin 6,2 mS/m). Vesi oli hyvin sameaa (sameus keskimäärin 11 FTU) ja runsashumuksista (CODMn keskimäärin 34 mg/l). Kokonaisfosfori- ja kokonaistyppipitoisuudet olivat korkeita ja niiden perusteella vesi oli rehevää tai erittäin rehevää. Köyhäjoen klorofylli-a:n pitoisuus oli pienempi kuin Perhonjoella, mutta ilmensi silti rehevää tasoa. (Ahma, 2015)
Hankealueen lähimpiä pintavesiä tarkkaillaan osana Perhonjoen yhteistarkkailualueen kaatopaikkatarkkailua, koska hankealueella sijaitsee Kaustisen vanha kaatopaikka. Kaatopaikka on perustettu vuonna 1973 ja suljettu yli 10 vuotta sitten. Kaatopaikan pintavesien
tarkkailu perustuu kunnan ja Kokkolan vesi- ja ympäristöpiirin vuonna 1982 tekemään sopimukseen kaatopaikan vesistövaikutusten tarkkailusta. Tarkkailuun kuuluu kaksi ojapistettä (Oja 1 ja Oja 2), joista otetaan näytteet kolme kertaa vuodessa. (Ahma, 2016) Tarkkailupiste Oja 1 sijaitsee kaatopaikkaa lähimmässä ojassa ja ilmentää kaatopaikalta suotautuvia vesiä. Tarkkailupiste Oja 2 sijaitsee noin 500 m päässä kaatopaikasta, pisteessä
jossa kaatopaikalta tulevat ojat laskevat Pieni Kalavesijärveen. Tarkkailupisteet (Oja 1 ja
Oja 2) on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 5-7).
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Kuva 5-7. Kaustisen vanhan kaatopaikan vesistötarkkailussa mukana olevat pintavesien tarkkailupisteet.

Vuosina 2009–2015 tarkkailupisteestä Oja 1 on saatu vain yksi vesinäyte, 19.5.2015.
Muilla näytteenottokerroilla tarkkailupiste on ollut kuiva, minkä lisäksi paikalla tehdyt metsätyöt ovat peittäneet ojan. Tarkkailupisteestä Oja 1 toukokuussa 2015 otetun vesinäytteen pH oli neutraali (7,2), vesi oli humuspitoista ja rehevää. Kokonaistyppipitoisuus oli
1 100 µg/l ja kokonaisfosforipitoisuus 35 µg/l. Typpiyhdisteiden (ammonium, nitraatti, nitriitti) kohonneet pitoisuudet ja korkeahko sähkönjohtavuus (15 mS/m) ilmensivät kaatopaikan vaikutusta. (Ahma, 2016)
Vuonna 2015 tarkkailupisteen Oja 2 vesi oli hapanta (pH 5,1–6,1), humuspitoista ja ajoittain hyvin rehevää. Tarkkailupisteen Oja 2 kokonaistyppipitoisuus vaihteli vuoden 2015 aikana välillä 1 300–2 400 µg/l, ollen keskimäärin 1 767 mg/l. Vastaavasti fosforipitoisuus
vaihteli välillä 30–47 µg/l, ollen keskimäärin 36 µg/l. Typpiyhdisteiden ja kloridin pitoisuudet olivat koholla ja ilmensivät kaatopaikan vaikutusta. Sähkönjohtavuus oli Suomen sisävesille tavanomaisella tasolla (keskimäärin 6,5 mS/m). Tarkkailupisteessä Oja 2 virtasi
vettä keskimäärin 11 l/s. Virtaama oli korkein toukokuussa (21 l/s) ja alhaisin joulukuussa
(3 l/s). Keskimäärin vedenlaatu oli samalla tasolla kuin edellisvuonna, eikä laadussa ollut
tapahtunut merkittäviä muutoksia. (Ahma, 2016)

5.3.1 Kalasto
Hankealueen alapuolisissa vesistöissä (Paasila, Kutusenjärvi, Mustonen ja Isojärvi) suoritetaan koeverkkokalastusta, joka kuuluu osaksi Perhonjoen keskiosan säännöstelyn vesistö- ja kalataloustarkkailua. Loppukesällä 2015 suoritetun kalataloustarkkailun toteutti Pöyry Finland Oy. Vuonna 2015 koeverkkopyyntien kokonaissaalis oli noin 18 kg ja lukumääräisesti saatiin eniten ahventa (110 kpl). Seuraavaksi runsaimpia olivat lahnat, särjet ja
kiisket. Lisäksi saaliiksi saatiin kuhaa, haukea, salakkaa ja sulkavaa. Petokaloja oli noin 66
% kokonaissaaliin massasta ja suurin osa petokaloista oli yli 15 cm ahvenia. Järvien välillä
oli suuria eroja yksilösaaliissa ja saaliiden koostumuksissa. Sulkavaa esiintyi järvissä vielä
jonkin verran, mutta kaikki yksilöt olivat suuria, joten lisääntyminen ei ilmeisesti ole kovin
hyvin onnistunut. Isojärvestä saatiin kaksi 6–7 cm mittaista kuhanpoikasta, minkä perusteella kuha lisääntyy alueella jossain määrin. (Pöyry, 2016)
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Perhonjoen ja Kälviänjoen vesienhoidon toimenpideohjelmassa Köyhäjoen kalasto on luokiteltu välttäväksi. Toimenpideohjelman mukaan Köyhäjoesta on saatu taimenia. (EteläPohjanmaan ELY-keskus, 2016)

5.4

Kasvillisuus, eläimistö ja luonnonsuojelu

5.4.1 Kasvillisuus
Kaustisen alue kuuluu metsäkasvillisuudeltaan ns. keskiboreaaliseen vyöhykkeeseen. Kyseisellä vyöhykkeellä Suomessa on tyypillisesti mäntymetsää ja lehtipuustoa on noin viidennes puustosta. Tyypillisesti keskiboreaalinen vyöhyke on kannattavaa metsätalousaluetta. Seuraavassa kuvassa (Kuva 5-8) on esitetty Suomen metsäkasvillisuusvyöhykkeet ja
hankealueen sijainti. Suokasvillisuuden osalta hankealue kuuluu Pohjanmaan aapasuovyöhykkeeseen.

Kuva 5-8. Kasvillisuusvyöhykkeet.
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Suurin osa alueen metsistä on noin 20–40 vuoden ikäisiä tuoreen ja kuivahkon kankaan
viljelymänniköitä. Rehevimpiä lehtomaisia kankaita esiintyy vain yksittäisinä laikkuina.
Tuoreita avohakkuita alueella on lukumääräisesti vähän, mutta ne ovat silti pinta-alaltaan
huomattavia. Alueella ei ole vanhoja luonnonmetsiä. Alueella on useita ikärakenteeltaan
vanhoja talousmetsiä. Pinta-alan suhteen laajimmat vanhat talousmetsät sijaitsevat tuotantoalueen ulkopuolisella suojavyöhykkeellä. Tuotantoalueen sisällä vanhoja talousmetsiä
on kantatien eteläpuolella kaatopaikan läheisyydessä.
Vanhoista talousmetsistä arvokkaimmat kohteet hankealueen läheisyydessä ovat Pieni Kalavesijärven kaakkoispuolella sijaitseva metsikkö sekä järven ja kantatien välisellä kannaksella sijaitseva metsikkö. Pieni Kalavesijärven itärannalla on lisäksi kapea juotti ikärakenteeltaan vanhaa, mutta osin harvennettua kuivahkoa kangasta, joka luokitellaan maisemametsäksi.
Kaustinen sijoittuu Suomen aluejaossa keidassuovyöhykkeen ja Pohjanmaan aapasuovyöhykkeen rajavyöhykkeelle. Lähes puolet alueen pinta-alasta on eriasteisia soita
ja soistumia. Alueella on kymmenen erilaista suotyyppiä, joista neljä kuuluu korpiin, yksi
luhtiin, neljä rämeisiin ja yksi nevoihin. Alueen suot ovat tyypillisesti karuja ja rahkoittuneita rämeitä, pienialaisia korpia sekä korpirämeitä. Suot ovat hyvin tehokkaasti ojitettuja
metsätalouden tarpeisiin. Koko alueen edustavimmat suoalueet ovat Pieni Kalavesijärven
ympärillä. Järveä ympäröi ehyt luhtanevareunus, joka jatkuu järven eteläpäässä laajempana ulokkeena.
Tuotantolaitoksen alueella tehdyissä kasvillisuusselvityksissä on alueen todettu sijoittuvan
kasvillisuutensa osalta voimakkaassa kehitysvaiheessa oleviin vaiheisiin. Putkilokasveista
alueella esiintyy säännöllisimmin puolukkaa. Muita runsaina esiintyviä lajeja ovat mustikka, variksenmarja ja metsälauha. Pohjakerroksen lajeista runsaslukuisimmat ovat seinäsammal ja kerrossammal sekä kangaskynsisammal.

5.4.2 Eläimistö
Alueen linnuston lajikoostumus edustaa tyypillisesti ympäristöään ja havumetsien lajit
ovat selvänä enemmistönä. Oletettavaa on, että suurin osa lajeista, kurkea lukuun ottamatta, myös pesivät alueella tai sen välittömässä läheisyydessä. Yksilömäärällisesti selvästi yleisin on metsäkirvinen.

5.4.3 Luonnonsuojelualueet
Kalaveden tuotantoalueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelualueita.
Lähin Pilvinevan Natura 2000-alue sijaitsee noin 8,5 km hankealueelta kaakkoon. Vionnevan Natura 2000-alue sijaitsee noin 10 km hankealueelta koilliseen. 10 km säteellä hankealueesta ei sijaitse muita luonnonsuojelualueita. Seuraavassa kuvassa (Kuva 5-9) on
esitetty Kalaveden tuotantolaitoksen aluetta lähinnä olevat luonnonsuojelualueet.
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Kuva 5-9. Luonnonsuojelualueet.

Muita luontokohteita alueella ovat siirtolohkareet ja muinaisrantaa muistuttavat kivijatat.
Suurin ja merkittävin siirtolohkare sijaitsee varsinaisen tuotantoalueen rajalla Pieni Kalavesijärven pohjoispuolella. Tämä siirtolohkare on lähes 6 m korkea ja sitä voidaan pitää
paikallisesti merkittävänä luonnonmuistomerkkinä.
Alueella on huomionarvoinen kivijata, joka sijaitsee aivan kantatien eteläpuolella, 400 m
kaatopaikalta länteen. Kivikko muodostuu viidestä erillisestä kivitarhasta. Kivikkoa ympäröivä metsä on taimikkovaiheessa olevaa hakkuuta, mutta itse kivikko on säästynyt hakkuissa koskemattomana. Alueen luonnontilaa on muuttanut kuitenkin yksittäisten rakennuskivien louhinta sekä pohjoispuolella kivikon osittain ylittävä kantatie. Alueen luonnontila on siis lievästi muuttunut. Aluetta ei voida laajuutensa vuoksi pitää erityisen edustavana
verrattuna muihin seutukunnalla esiintyviin muinaisrantoihin. Avoimet kivikot kuuluvat
metsälain nojalla säästettäviin metsäluonnon arvokkaisiin elinympäristöihin.

6.

YHDYSKUNTARAKENNE JA MAISEMA

6.1

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö
Hankealue sijaitsee harvaan asutulla alueella. Lähin taajama-alue on Kaustisen keskusta,
joka sijaitsee hankealueelta noin 5 km länteen. Lähin vakituinen asutus sijaitsee aivan
hankealueen länsireunassa, Kalaveden kylässä. Hankealuetta lähimmät loma-asunnot sijaitsevat myös Kalaveden kylässä, noin 200 m hankealueen länsireunasta. Tuotantolaitoksen lähin asuin- tai lomarakennus on Mustalammen rannassa, kantatie 63:n pohjoispuolella, noin 500 m tuotantolaitokselta pohjoiseen sijaitseva loma-asunto. Lisäksi hankealueen
läheisyydessä on turkistarhausta. Seuraavassa kuvassa (Kuva 6-1) on esitetty hankealue
yhdyskuntarakennekarttaan sijoitettuna.
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Kuva 6-1. YKR-aineiston mukainen taajaman ja maaseudun välinen jako kylineen/pienkylineen.

Hankealue on pääasiassa harvapuustoista aluetta tai havu- ja sekametsää. Aluetta ympäröivät havu- ja sekametsät. Hankealueella on Kaustisen kunnan vanha kaatopaikka, joka
on toiminut vuosina 1973–1996 ja suljettu vuonna 1997. Seuraavassa kuvassa (Kuva 6-2)
on esitetty hankealueen ja sen lähiympäristön maankäyttö.

Kuva 6-2. Tuotantolaitoksen ja sen lähiympäristön maankäyttö Corine2012 -aineiston mukaan.
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6.2

Kaavoitustilanne
Keski-Pohjanmaan maakuntakaavoitusta on tehty vaiheittain ja tällä hetkellä voimassa
olevia vaiheita on neljä. Ympäristöministeriö vahvisti 1. vaihemaakuntakaavan 24.10.2003
ja 4. vaihemaakuntakaavan 22.6.2016. Hankealueella maakuntakaavoissa ei ole kaavamerkintöjä. Alla on esitetty ote vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmästä (Kuva
6-3). (Keski-Pohjanmaan liitto) Hankkeesta on keskusteltu Keski-Pohjanmaan liiton kanssa
ja se tullaan ottamaan huomioon maakuntakaavoituksessa.

Kuva 6-3. Ote Keski-Pohjanmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmästä. Hankealueen
likimääräinen sijainti on esitetty kuvassa mustalla soikiolla.

Kaustisen kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kaustisen keskustan osayleiskaavan 16.4.2015.
Ote osayleiskaavasta on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 6-4). Osayleiskaavassa tuotantolaitoksen alue on merkitty teollisuus- ja varastoalueeksi (kaavamerkintä: T). Tuotantolaitoksen itäpuolella sijoittuvan Ison Kalaveden ranta-alue ja Pienen Kalaveden länsi- ja
eteläranta on merkitty kaavaan maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä
ympäristöarvoja (kaavamerkintä: MY). Pienen Kalaveden koillisrannalle on merkitty yhdyskuntateknisen huollon kohde (kaavamerkintä: et). Lisäksi hankealueen länsiosa on
merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (kaavamerkintä: M). Hankealueen länsija eteläpuolelle jääviä alueita ei ole sisällytetty osayleiskaavaan. (Kaustisen kunta)
Hankealueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Kaustisen kunta on käynnistänyt koko
hankealueen kaavoituksen. Tarkemmat tiedot asema- ja osayleiskaavoitettavista alueista
esitetään YVA-selostuksessa.
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Kuva 6-4. Ote Kaustisen keskustan osayleiskaavasta.

6.3

Maisema ja kulttuuriympäristö
Hankealueella tai alueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Hankealuetta lähimmät arvokkaat maisemaalueet ovat pohjoisessa sijaitseva Tastulanjärvi ja lännessä sijaitseva Perhonjoen kulttuurimaisema, jotka on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 6-5).
Hankealueella tai alueen välittömässä läheisyydessä ei myöskään sijaitse arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä (Kuva 6-5). Hankealuetta lähin valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö on Kaustisen keskustassa sijaitseva Kaustisen kirkonmäki. Hankealueelta kirkonmäelle on matkaa noin 4 km. Kirkonmäellä sijaitseva Kaustisen kirkko on
valmistunut vuonna 1777 ja se edustaa Keski-Pohjanmaan jokilaaksoihin 1700-luvun lopulla perustetun kappeliseurakunnan perustamisaikaista kirkkorakentamista (Museovirasto, 2009).
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Kuva 6-5. Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema- ja rakennetun kulttuuriympäristön alueet.

Hankealueen länsipuolella, Kaustisen keskustan ympärillä, on useita muinaisjäännöksiä.
Hankealuetta lähimmät muinaisjäännökset ovat Pööskallio (luola, kultti- ja tarinapaikka),
Kalavedenoja (kivikautinen asuinpaikka) ja Koivuräme (kivikautinen asuinpaikka) (Kuva
6-6).

Kuva 6-6. Muinaisjäännökset.
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6.4

Elinkeinoelämä ja palvelut
Kaustisella pääelinkeinoja ovat maatalous, vähittäiskauppa, rakentaminen ja pienteollisuus
(puu, metalli, elintarviketeollisuus) sekä palvelualat, kuten majoitus- ja ravitsemistoiminta. Kaustisen taajama-alue tarjoaa monipuolisesti työpaikkoja myös muilta aloilta. Alueella
on paljon turkistarhausta. Samoin palvelut, kuten päivittäistavarakaupat, koulut ja päiväkodit ovat lähellä. Kaustisen, Halsuan ja Vetelin terveyspalvelut on keskitetty Tunkkarin
terveyskeskukseen sekä iltaisin ja viikonloppuisin Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan
(Kokkolassa).
Kaustisen kunnan työllisyysaste vuonna 2014 oli 76,6 %, mikä oli koko maan työllisyysastetta (68,0 %) hieman korkeampi. Työttömien osuus työvoimasta oli 8,0 % ja eläkeläisten
osuus väestöstä 24,3 % (2014). Vuonna 2015 Kaustinen oli muuttovoittokunta. Palvelutyöpaikkojen osuus oli 61,6 % ja alkutuotannon työpaikkojen osuus 18,0 % (2014). (Tilastokeskus) Vuonna 2014 Kaustisen työpaikkaomavaraisuusaste oli 97,3 % ja kunnan alueella toimi 524 yritystä (Kaustisen seutukunta, Keski-Pohjanmaan tilastoja).

7.

IHMISTEN ELINOLOT JA VIIHTYVYYS

7.1

Liikenne
Hankealue sijaitsee Kaustisen kunnassa, Toholammintien (kantatie 63) eteläpuolella. Hankealueelle kohdistuvan raskaan liikenteen arvioidaan käyttävän pääasiassa kantatietä 63
(Kauhava–Ylivieska) sekä valtatietä 13 (Kokkola–Nuijamaa). Seuraavassa kartassa (Kuva
7-1) on esitetty keskimääräinen vuorokausiliikenne hankealueen lähiteillä vuonna 2015.

Kuva 7-1. Keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) sekä raskaan liikenteen keskimääräinen
vuorokausiliikenne (KAVL). Raskaan liikenteen määrät on esitetty suluissa.

Vuonna 2015 Toholammintietä (kt 63) ajoi keskimäärin 2 590 ajoneuvoa ja 248 raskaan
liikenteen ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikennemäärät ovat olleet samalla tasolla vuodesta
2012 lähtien, tätä aikaisempia tietoja ei ole saatavilla. Valtatietä 13 ajoi Kaustiselta Jyväskylän suuntaan keskimäärin 3 628 ajoneuvoa ja 336 raskaan liikenteen ajoneuvoa vuoro39

kaudessa ja Kaustiselta Kokkolan suuntaan keskimäärin 4 360 ajoneuvoa ja 319 raskaan
liikenteen ajoneuvoa vuorokaudessa. (Liikennevirasto, liikennemääräkartta)
Hankealueen lähin lentokenttä sijaitsee Kruunupyyssä, noin 36 km hankealueelta luoteeseen.

7.2

Melu ja tärinä
Hankealueella ei ole merkittäviä melua tai tärinää aiheuttavia pysyviä toimintoja. Merkittävimmän meluhaitan hankealueella aiheuttaa kantatien liikenne. Tarkemmat liikennemäärät on esitetty edellisessä kohdassa.

7.3

Ilmanlaatu
Hankealue sijaitsee haja-asutusalueella, eikä alueella ole suljetun kaatopaikan lisäksi muita ilmanlaatuun vaikuttavia toimintoja. Kaatopaikka on suljettu, joten siitä aiheutuvia
esim. hajuhaittoja ei ole nykyisin esiintynyt. Itäpuolella sijaitsevista turkistarhoista voi aika ajoin aiheutua hetkittäistä hajuhaittaa sääolosuhteiden ollessa otolliset hajun leviämiseen.

7.4

Asuminen ja virkistys
Kaustisen keskusta sijaitsee tuotantolaitokselta noin 5 km itään. Tuotantolaitosta
asuinrakennus sijaitsee noin 1,5 km tuotantolaitokselta itään, Kalaveden kylässä, ja
loma-asunto noin 0,5 km pohjoiseen, Mustalammen rannassa. Koko hankealuetta
asuinrakennus sijaitsee aivan hankealueen länsireunalla, Kalaveden kylässä. Alueen
tuinen ja loma-asutus on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 7-3).

Kuva 7-2. Asutus hankealueen lähiympäristössä.
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lähin
lähin
lähin
vaki-

Hankealueen eteläpuolella kulkee Kaustisen kunnan ylläpitämä ulkoilureitti, joka toimii talvisin hiihtolatuna (Kuva 7-3) (Kaustisen matkailu). Kaustisen keskustan lounaispuolella sijaitsee Kaustisen hiihtokeskus ja Kallion ulkoilualue. Hiihtokeskukselle ja sitä ympäröivälle
ulkoilualueelle on hankealueelta matkaa noin 5 km. Ketunpesännevan aluetta voidaan arvioida käytettävän eri virkistyskäyttömuotoihin esim. metsästykseen ja marjastukseen.

Kuva 7-3. Virkistysreitit ja -alueet hankealueen lähiympäristössä.
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YVA-MENETTELY JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
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8.

YVA-MENETTELY JA OSALLISTUMINEN

8.1

Arviointimenettelyn lähtökohdat ja osapuolet
Ympäristövaikutusten arviointi on lakiin (468/1994) ja asetukseen (713/2006) perustuva
menettely, jonka tarkoituksena on paitsi edistää ympäristövaikutusten arviointia ja ympäristövaikutusten huomioon ottamista jo suunnitteluvaiheessa, niin myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia hankkeen suunnitteluun. Lisäksi YVAmenettelyn tärkeänä tavoitteena on pyrkiä ehkäisemään tai lieventämään haitallisten ympäristövaikutusten syntymistä.
YVA-menettely itsessään ei ole lupahakemus, suunnitelma tai päätös hankkeen toteuttamiseksi, vaan sen avulla tuotetaan tietoa hanketta koskevaa päätöksentekoa ja lupaprosessia varten. YVA-menettelyssä ei tehdä hallinnollisia päätöksiä, eikä menettelystä tai
sen aikana laadittujen asiakirjojen sisällöstä voi valittaa. YVA-menettelyyn kuuluvien arviointiohjelman ja arviointiselostuksen riittävyyden arvioi yhteysviranomainen antaessaan
näistä lausunnot. Arviointiselostuksesta annettu lausunto liitetään myöhemmin toiminnalle
laadittavaan ympäristölupahakemukseen.
Hankkeeseen sovelletaan YVA-asetuksen 6 §:n kohtaa:
”2) luonnonvarojen otto ja käsittely:
a) metallimalmien tai muiden kaivoskivennäisten louhinta, rikastaminen ja käsittely,
kun irrotettavan aineksen kokonaismäärä on vähintään 550 000 tonnia vuodessa tai
avokaivokset, joiden pinta-ala on yli 25 hehtaaria.”
Ympäristövaikutusten arvioinnissa arvioidaan Keliber Oy:n Kalaveden tuotantolaitos hankkeesta aiheutuvat ympäristövaikutukset YVA-lain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla
ja tarkkuudella. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä muun muassa:

rajataan tarkasteltavan hankkeen toteutusvaihtoehdot,

kuvataan hankkeen keskeiset ominaisuudet ja tekniset ratkaisut,

kuvataan vaikutusalueen ympäristön nykytila ja ominaispiirteet,

arvioidaan odotettavissa olevat ympäristövaikutukset,

selvitetään haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuudet,

selvitetään hankkeen toteuttamiskelpoisuus,

vertaillaan vaihtoehtoja,

esitetään ehdotus hankkeen vaikutusten seurantaohjelmaksi ja

järjestetään osallistuminen sekä kuullaan asukkaita ja muita hankkeen vaikutuspiirissä olevia tahoja.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn voivat osallistua kaikki ne kansalaiset, yhteisöt
ja säätiöt, joiden oloihin ja etuihin, kuten asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, vapaaajanviettoon tai muihin elinoloihin toteutettava hanke saattaa vaikuttaa, sekä ne yhteisöt
ja säätiöt, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea.
Hankkeesta vastaavana tässä hankkeessa toimii Keliber Oy. Yhteysviranomaisena hankkeessa on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. YVA-konsulttina hankkeessa toimii Ramboll Finland Oy.
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8.2

Arviointimenettelyn eteneminen ja aikataulu
Seuraavassa kuvassa (Kuva 8-1) on esitetty tämän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikataulu. Menettely on jaettu arviointiprosessin mukaisiin ohjelma- ja selostusvaiheisiin. Alustavan aikataulun mukaan arviointiohjelma jätetään yhteysviranomaiselle
tammikuussa 2017 ja arviointiselostus elokuun 2017 loppuun mennessä.

Kuva 8-1. Kalaveden tuotantolaitos -hankkeen YVA-aikataulu.
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8.3

Osallistuminen ja vuorovaikutus
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn voivat osallistua kaikki ne kansalaiset, joiden
oloihin ja etuihin, kuten asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, vapaa-ajanviettoon tai
muihin elinoloihin toteutettava hanke saattaa vaikuttaa. Kansalaiset voivat lainsäädännön
mukaan:

esittää kannanottonsa hankkeen vaikutusten selvitystarpeista silloin, kun hankkeen
arviointiohjelman vireilläolosta ilmoitetaan sekä

esittää kannanottonsa arviointiselostuksen sisällöstä, kuten tehtyjen selvitysten riittävyydestä arviointiselostuksen tiedottamisen yhteydessä.
Arviointimenettelyssä tavoitteena on näiden mielipiteiden huomioon ottaminen. Keskenään ristiriitaiset tavoitteet voidaan siten suunnittelussa nostaa esille.

8.3.1 Tiedotus
Hankkeesta ja YVA:sta tiedottamisessa hyödynnetään ympäristöhallinnon internetsivuja
(www.ymparisto.fi > Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet). Lisäksi kuulutukset julkaistaan paikallislehdissä ja Kaustisen kunnan ilmoitustauluilla.
Lisäksi toiminnanharjoittaja tiedottaa eri hankkeista, kuten YVA-hankkeista omilla internetsivuillaan osoitteessa www.keliber.fi. Sivuilta on myös ladattavissa erillisselvityksiä
tuotantolaitos- ja louhosalueilta.

8.3.2 Ohjausryhmä
YVA-hankkeen ohjausryhmä, johon esitetään samoja edustajia kuin Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin YVA-hankkeessa, on tarkoitus yhdistää litiumprovinssin ohjausryhmän
kanssa. Ohjausryhmä on tarkoitus kutsua koolle ensimmäisen kerran kevään 2017 aikana.
Ohjausryhmä kokoontuu muutaman kerran arviointityön aikana. Ohjausryhmässä esitellään hankkeen suunnittelutilannetta ja YVA-hankkeen arviointeja ja arviointimenetelmiä,
joita ohjausryhmä voi arvioida ja kommentoida. Tavoitteena on kerätä mielipiteitä ja näkökulmia, jotta arviointityö osataan kohdistaa asukkaita ja sidosryhmiä kiinnostaviin asioihin.

8.3.3 Yleisötilaisuudet ja tupaillat
Ympäristövaikutusten arvioinnin aikana pidetään yleisötilaisuuksia sekä tupailtoja, joissa
osallisille kerrotaan hankkeesta ja arvioinnista. Osalliset voivat tilaisuuksissa tuoda esille
omia näkemyksiään mm. arvioitavista vaikutuksista, toiminnoista ja niiden sijoittumisesta.
Yleisötilaisuudet järjestetään sekä arviointiohjelman että arviointiselostuksen kuuluttamisen jälkeen. Yleisötilaisuudesta tiedotetaan hankkeen kuulutuksen yhteydessä ja/tai erillisenä ilmoituksena paikallislehdissä.
Tupaillat järjestetään, kun yhteysviranomainen on antanut YVA-ohjelmasta lausuntonsa
sekä ennen asukaskyselyn toteuttamista YVA-selostusvaiheessa.

8.3.4 Palautteet
Eri tavoin saatu palaute (yleisötilaisuudet, palautelomakkeet, internet, lehtikirjoitukset
ym.) analysoidaan ja otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon suunnittelussa ja päätöksenteossa. Tässä YVA-hankkeessa lähialueen asukkaille tullaan järjestämään kysely,
jossa he voivat esittää mielipiteensä ja omat arvionsa hankkeen osalta mm. omiin asuinolosuhteisiinsa ja virkistyskäyttömahdollisuuksiinsa. Kysely tullaan toteuttamaan sekä perinteisenä postikyselynä että internet-versiona. Palautetta hyödynnetään myös sosiaalisten
vaikutusten arvioinnissa.
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8.4

Suunnittelun ja arviointimenettelyn liittyminen toisiinsa
Hankkeen suunnittelua tehdään samaan aikaan ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä, ja se jatkuu ja tarkentuu arviointimenettelyn jälkeen muun muassa tehtävien ympäristöselvityksen tulosten perusteella. Ympäristövaikutusten lieventäminen ja ehkäiseminen pyritään mahdollisimman tehokkaasti ottamaan huomioon suunnittelun eri vaiheissa.
YVA-hankkeen yhteydessä käynnistetään myös tuotantolaitoksen uuden ympäristöluvan
hakuprosessi. YVA-hankkeessa sekä ympäristölupaprosessissa pyritään tiiviiseen neuvotteluyhteyteen lupaviranomaisena toimivan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston
(AVI), ympäristölupaa valvovan viranomaisen ja YVA-hankkeen yhteysviranomaisen eli
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen sekä toiminnanharjoittajan välillä. Tiiviin neuvotteluyhteyden avulla pyritään jakamaan tietoa eri tahojen kesken mahdollisimman aikaisessa
vaiheessa, jolloin myös asioiden käsittely sujuvoituu.

9.

ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET JA ARVIOINTIMENETELMÄT

9.1

Arvioitavat vaikutukset ja merkittävyyden arviointi
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan suunnitellun Kalaveden tuotantolaitos -hankkeen vaikutukset YVA-lain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla ja tarkkuudella.
YVA-menettelyssä arvioidaan hankkeeseen liittyvien toimintojen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia, jotka kohdistuvat:

ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen

maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin sekä näiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin ja luonnon monimuotoisuuteen,

yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan ja kulttuuriperintöön,

luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä

edellä mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin.

9.2

Ehdotus tarkasteltavan vaikutusalueen rajauksesta
Vaikutusalueen laajuus riippuu arvioitavasta ympäristövaikutuksesta. Ympäristövaikutukset, kuten melu- ja pölyvaikutukset, ovat selvimmin havaittavissa hankealueen välittömässä läheisyydessä. Kun siirrytään hankealueelta kauemmas, ympäristövaikutukset vähenevät asteittain ja lopulta ne eivät enää ole havaittavissa olevia. Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin vaikutusalue käsittää hankealueen lähiympäristön asukkaiden ja muiden sidosryhmien lisäksi myös suuremman maantieteellisen alueen Kaustisen kunnassa ja lähialueilla.
Vaikutukset voidaan jakaa suoriin ja välillisiin vaikutuksiin. Tuotantolaitoksen suoria vaikutuksia hankealueella ovat esimerkiksi murskauksen ja jauhatuksen aiheuttama melu
sekä rikastushiekka-alueesta ja liikenteestä aiheutuva pöly. Lisäksi tuotantolaitoksen rakentamisella on suoria vaikutuksia hankealueen maaperään ja tuotannosta syntyy suoria
vaikutuksia vesistöihin. Välillisiä vaikutuksia hankealueella voi aiheuttaa esimerkiksi kuivatuspumppausten aiheuttama pohjavedenpinnan lasku, joka aiheuttaa muutoksia kasvien elinolosuhteisiin ja kasvilajien esiintymiseen.
Ympäristövaikutusten tarkastelualueen rajaus pyritään määrittämään ympäristövaikutusten arvioinnin aikana niin laajaksi, että merkittäviä ympäristövaikutuksia ei voida olettaa
ilmenevän tarkasteltavan alueen ulkopuolella. Mikäli ympäristövaikutusten arviointiprosessin aikana todetaan että jollakin ympäristövaikutuksella onkin ennakoitua laajempi vaikutusalue, määritellään vaikutusalue uudelleen. Seuraavassa on esitetty alustavat vaikutusten tarkastelualueet eri vaikutusosa-alueilla, joita tullaan tarkentamaan selostusvaiheessa.
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Maa- ja kallioperävaikutukset sekä pohjavesivaikutukset: Maa- ja kallioperävaikutukset kohdistuvat lähes yksinomaan tuotantolaitoksen alueelle. Pohjavesivaikutukset
ulottuvat laajemmalle, kuitenkin enimmillään noin kilometrin etäisyydelle.
Vesistövaikutukset: Hankkeen vaikutukset vesien johtamiseen ja edelleen vesistöön aiheutuvat raakaveden otosta sekä tuotantolaitosalueen puhdistettujen ylitevesien johtamisesta Kalavedenojaan. Vaikutukset kohdistuvat raakaveden lähteeseen (Vissavesi tai Perhonjoki), tuotantolaitoksen alueelle sekä vesien purkureiteille. Vaihtoehdot VE1 ja VE2
eroavat toisistaan siinä, kuinka paljon ja miten ylitevesiä tulee käsitellä ja johtaa tuotantolaitosalueelta ulospäin, mutta myös alueella hallittavien vesien määrässä. Molemmissa
vaihtoehdoissa raakavesi otetaan joko Vissavedestä tai Perhonjoesta ja ylitevedet puretaan Kalavedenojaan. Vaikutuksia vesistöön tarkastellaan molemmissa toteutusvaihtoehdoissa raakaveden lähteestä ja vesien purkureiteiltä aina Perhonjokeen asti. Vaikutuksissa
huomioidaan myös rikastushiekka-altaiden mahdolliset suotovedet.
Kasvillisuus, eläimistö ja luonnonsuojelualueet: Kasvillisuus- ja luontotyyppivaikutusten osalta tarkastellaan varsinaista tuotantolaitosaluetta. Lisäksi kasvillisuusvaikutusten
osalta otetaan huomioon pöly- ja muiden ilmapäästöjen vaikutusten laajuus sekä tuotantolaitos- ja allasalueen rakentamisesta aiheutuva pohjavettä alentava vaikutus, mikä tarkoittaa käytännössä muutamien satojen metrien tarkastelualuetta. Eläimistön osalta tarkastellaan varsinaisen tuotantolaitostoiminnan ja rakentamisen lisäksi erityisesti melun ja
liikenteen vaikutusalueita. Vaikutuksia luonnonsuojelualueisiin tarkastellaan arvioitujen
ympäristövaikutusten laajuuden perusteella tapauskohtaisesti.
Maankäyttö ja kaavoitus: Maankäyttövaikutusten tarkastelualue painottuu varsinaiselle
tuotantolaitostoimintojen alueelle. Välillisiä vaikutuksia maankäyttöön voi syntyä esimerkiksi erilaisten ympäristövaikutusten, kuten melu-, liikenne- ja maisemavaikutusten kautta, jolloin vaikutusalue voidaan määritellä suuremmaksi.
Maisema ja kulttuuriympäristö: Maisemavaikutukset arvioidaan noin 10 km säteellä
tuotantolaitoksen alueesta.
Liikennevaikutukset: Liikennevaikutukset arvioidaan tuotantolaitoksen toimintaan liittyvien liikennereittien alueilla tieliikenteen osalta. Tarkastelu liikenteen osalta rajataan siten,
että Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin louhosten YVA-hankkeessa tarkastellaan malmikuljetusten ympäristövaikutuksia, eikä niitä huomioida tässä YVA-hankkeessa.
Ilmanlaatu- ja ilmastovaikutukset: Vaikutuksia ilmanlaatuun arvioidaan pääpiirteittäin
sillä etäisyydellä, mille pölymallinnus ja kokemusperäiset tiedot muilta vastaavilta alueilta
osoittavat ilmanlaatuvaikutusten ylettyvän. Tarkastelussa huomioidaan rikastamon ja
muiden tuotantolaitosten esim. energialaitoksen arvioidut ilmapäästöt sekä tuotantoalueella toimivien ajoneuvojen pakokaasupäästöt. Ilmanlaatuvaikutuksia tarkastellaan likimain 5 kilometrin etäisyydelle. Ilmastovaikutuksia tarkastellaan laajemmalla alueellisella
tasolla.
Melu- ja tärinävaikutukset: Melu- ja tärinävaikutusta arvioidaan sillä etäisyydellä, mille
melumallinnus ja muilta vastaavilta alueilta saatavat kokemusperäiset tiedot osoittavat
vaikutusten likimain ylettävän. Melun osalta tarkastelualue ulottuu noin 3 km etäisyydelle.
Sosiaaliset vaikutukset: Sosiaalisten vaikutusten arviointi painottuu hankkeen lähialueille, joissa ilmenee suoria tuotantolaitostoiminnan vaikutuksia (mm. melu-, pöly-, tärinä-,
ilmanpaine- ja maisemavaikutus). Tämän lisäksi esimerkiksi työllisyys- ja talousvaikutusta
arvioidaan laajemmalla aluetasolla.
Seuraavassa kuvassa (Kuva 9-1) on esitetty ehdotus Kalaveden tuotantolaitos -hankkeen
vaikutusalueen rajaukseksi.
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Kuva 9-1. Ehdotus vaikutusalueen rajaukseksi.

9.3

Vaikutukset luonnonympäristöön

9.3.1 Maa- ja kallioperä
Tuotantolaitoksen toiminnan aiheuttamat suurimmat vaikutukset maa- ja kallioperään aiheutuvat laitosalueen ja rikastushiekan läjitysalueiden (allasalue) rakentamisesta. Muita
maa- ja kallioperään kohdistuvia vaikutuksia aiheuttavat mm. teiden sekä vesienjohtamisja käsittelyjärjestelmien rakentaminen. Kemikaali- ja polttoainevuodoista ja onnettomuuksista voi aiheutua muutoksia maaperän tilaan. Maa- ja kallioperävaikutukset kohdistuvat
lähes yksinomaan tuotantolaitoksen alueelle, lähinnä mahdollisista vuodoista aiheutuvat
vaikutukset voivat ulottua myös laajemmalle alueelle, mikäli haitalliset aineet pääsevät
leviämään pinta- tai pohjaveteen.
YVA-selostuksessa kuvataan tuotantolaitoksen ja rikastushiekan allasalueiden rakentamisen edellyttämät maanrakennustyöt sekä niistä aiheutuvat vaikutukset. Myös toiminnan
aikaiset ja toiminnan päättymisen jälkeiset vaikutukset arvioidaan. Vaikutusten arviointia
varten tarvitaan tietoa alueen kallio- ja maaperän laadusta. Tietoa kerätään mm. maa- ja
kallioperäkartoista ja alueella tehdyistä ja tehtävistä pohjatutkimuksista.

9.3.2 Pohjavedet
Merkittävimmät vaikutukset alueen pohjavesiin aiheutuvat tuotantolaitoksen rakentamisesta sekä tuotannon eli toiminnan aikana mahdollisista rikastushiekan allasalueen suotovesistä. Myös toiminnan päättymisen jälkeiset vaikutukset pohjavesiin arvioidaan. Lähtökohtaisesti hankkeen voidaan arvioida laskevan pohjaveden pintaa paikallisesti tuotantolaitos- ja allasalueella.
Hankealue ei sijaitse talousveden hankinnan kannalta tärkeäksi luokitellulla pohjavesialueella, lähimmät luokitellut pohjavesialueet sijaitsevat noin 2–3 km etäisyydellä. Hankealueen pohjavesioloista kootaan saatavilla olevat tiedot ja laaditaan arvio pohjavesivaikutusten merkittävyydestä sekä mahdollisesti tarvittavista suojaustoimenpiteistä. Hankealueelle
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asennetaan pohjavesiputkia, joiden pinnankorkeuden ja veden laadun perusteella voidaan
arvioida pohjaveden nykytila. Hankealueelle esitetään asennettavaksi 9 pohjavesiputkea,
joista otetaan pohjavesinäytteet 2–3 kertaa YVA:n laatimisen aikana. Pohjavesinäytteiden
otto tulisi ajoittaa tammi-helmikuuhun ja/tai maaliskuuhun sekä huhti–toukokuuhun. Hankealueelle asennettavien pohjavesiputkien vesinäytteistä analysoidaan seuraavat parametrit:

lämpötila,

pH,

redox,

alkaliteetti,

happipitoisuus,

sähkönjohtavuus,

kiintoaine,

sameus,

kemiallinen hapenkulutus (CODMn),

sulfaattipitoisuus,

rauta,

mangaani,

kloridi,

fluoridi,

raskasmetallit (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb ja Zn)

ammonium,

nitraatti,

nitriitti,

öljyjakeet (C10–C40).
Lisäksi pohjavesinäytteiden ottamisen yhteydessä mitataan pohjaveden pinnankorkeus.
Seuraavassa kuvassa (Kuva 9-2) on esitetty ehdotus pohjavesiputkien sijaintipaikoiksi.
Tässä esitetyt pohjavesiputkien sijainnit ovat ohjeellisia ja tarkat sijainnit määritetään
pohjavesiputkien asennusten yhteydessä, huomioiden alueen maasto-olosuhteet sekä
muut mahdolliset pohjavesiputkien sijoitteluun vaikuttavat asiat (mm. allasalueen sijainti).

Kuva 9-2. Ehdotus pohjavesiputkien sijaintipaikoiksi ja -määriksi.

49

Ihmisiin pohjaveden välityksellä mahdollisesti kohdistuvia vaikutuksia ja niiden merkitystä
arvioidaan talousveden laatuvaatimusten ja -suositusten perusteella huomioiden alueen
pohjaveden nykyinen käyttö. Ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan pohjavesille
valtioneuvoston asetuksessa 1040/2006 annettujen ympäristönlaatunormien perusteella.
Arvioinnissa huomioidaan lisäksi mahdollisten vahinkotilanteiden vaikutukset pohjaveden
laatuun.

9.3.3 Pintavedet
Vaikutusten muodostuminen
Tuotantolaitoksen toiminnan vaikutukset pintavesiin muodostuvat raakaveden otosta Vissaveden tekojärvestä tai Perhonjoesta sekä puhdistettujen ylitevesien johtamisesta tuotantolaitokselta Kalavedenojaan. Vaikutukset kohdistuvat raakaveden lähteeseen, hankealueelle sekä vesien purkureiteille. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan alueella muodostuvien vesien määrää ja laatua sekä määrän ja vedenlaadun vaikutuksia vesien
käsittelyyn, vesienkäsittelyaltaiden riittävyyteen ja ympäristön vesistöihin. Tehokkaan vesikierron ansiosta tuotantolaitosten prosesseissa ei arvioida muodostuvan suuria määriä
ympäristöön purettavia puhdistettuja ylitevesiä.
Lisäksi arvioinnissa huomioidaan mahdolliset jäähdytysvedet, jotka myös johdetaan Kalavedenojaan. Jäähdytysvesi otetaan Vissaveden tekojärvestä tai Perhonjoesta ja veden
lämpötilan nousu jäähdytysprosessissa on enintään 10 °C. Vedet puhdistetaan ennen
käyttöä eli vedestä poistetaan humus ja kaikki humukseen sitoutuneet aineet.
Vaikutusten arviointi
Vesistövaikutusten arvioinnissa huomioidaan rakentamisen, toiminnan sekä toiminnan
päättymisen jälkeiset vaikutukset.
Raakaveden oton osalta arvioidaan mahdolliset vaikutukset Vissaveden säännöstelyyn ja
erityisesti vedenpinnan korkeuteen. Lähtökohtaisesti vaikutukset Vissaveden vedenpinnan
korkeuteen arvioidaan vähäisiksi, eikä sillä arvioida olevan vaikutuksia säännöstelyyn. Vissaveden tekojärven osalta huomioidaan altaan patorakenteet.
Arvioinnin aikana selvitetään tarkemmin, millaisia vaikutuksia puhdistettujen ylitevesien ja
matalalämpöisten jäähdytysvesien purkamisella on alapuolisten vesistöjen vedenlaatuun,
veden lämpötilaan ja jäiden muodostumiseen. Tämän perusteella arvioidaan hankkeesta
mahdollisesti aiheutuvat muutokset alapuolisissa vesistöissä asiantuntija-arviona. Vedenlaadun vaikutusten lisäksi arvioidaan hankkeen ekologiset vaikutukset ja mahdolliset vesiympäristölle haitalliset aineet. Arvioinnissa huomioidaan vastaanottavien vesistöjen ominaispiirteet sekä mahdolliset hankkeen vaikutusalueella tehdyt vesistökunnostukset.
Arvioinnissa otetaan huomioon myös tulvariskien hallintasuunnitelma (Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskus: Tulvariskien alustava arviointi Perhonjoen vesistöalueella), KokemäenjoenSaaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma ja sen tavoitteet
sekä sen pohjalta laaditut Perhonjoen ja Kälviänjoen vesienhoidon toimenpideohjelmat.
Arvioinnissa tarkastellaan myös ilmastonmuutoksen ja poikkeuksellisten sääolojen vaikutuksia. Arvioinnissa hyödynnetään mm. Keski-Pohjanmaan ilmastostrategiaa sekä muita
selvityksiä/tutkimuksia.
Selvitykset
Pintavesivaikutusten arviointia varten tarvitaan tiedot pintavesien nykytilasta. Tätä varten
Pieni ja Iso Kalavesijärvistä, Kalavedenojasta, Köyhäjoesta ja Vissavedestä sekä Perhonjoesta on otettava vesinäytteet kolme (3) kertaa YVA-selostusvaiheessa. Näytteenotot tulee ajoittaa seuraaviin ajankohtiin: tammi–helmikuu, toukokuu ja kesä–heinäkuu. Näytteet
tulee ottaa 10–20 cm syvyydestä (päällysvesinäyte) sekä noin 50 cm pohjan yläpuolelta
(alusvesinäyte), mikäli se on vesistön kokonaissyvyyden kannalta mahdollista.
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Lämmin jäähdytysvesi saattaa pidentää purkuvesistön kasvukautta ja lisätä sen kokonaistuotantoa (kiihdyttää biologista tuotantoa). Oletettavasti ylitevedet lisäävät kiintoaineen
määrää purkureiteillä. Lisäksi ylitevedet saattavat sisältää metalleja ja sulfaattia. Selostusvaiheessa otettavista pintavesinäytteistä on mitattava seuraavat parametrit:

lämpötila,

pH,

happipitoisuus ja hapen kylläisyysprosentti,

kiintoaine,

sähkönjohtavuus,

sameus,

ravinnepitoisuudet (kokonaistyppi ja kokonaisfosfori),

kemiallinen hapenkulutus,

metallipitoisuudet,

sulfaattipitoisuus,

virtaama,

kokonaissyvyys ja

näytteenottosyvyys.
Tuotantolaitoksen kokonaisvaltaisessa vesienhallintasuunnitelmassa selvitetään purettavien ylitevesien ja jäähdytysvesien määrä ja laatu sekä raakaveden tarve. Virtaamamittauksilla saadaan selville Kalavedenojan ja Köyhäjoen vesimäärät, joiden perusteella voidaan
laskea ylite- ja jäähdytysvesien mahdolliset vaikutukset Kalavedenojaa ja Köyhäjokeen.
Suomen ympäristökeskus (SYKE) seuraa Vissaveden tekojärven ja Perhonjoen (Tunkkari)
pinnankorkeutta. Tiedot löytyvät www.ymparisto.fi:n vesistöennusteista. Pinnankorkeustietojen ja vesistöennusteiden perusteella voidaan selvittää raakavedenoton vaikutukset
vedenpinnan korkeuteen. Lisäksi Vissavedestä ja Perhonjoesta otetaan näytteet raakaveden laadun selvittämiseksi.
Seuraavassa taulukossa on esitetty pintavesivaikutusten arviointiin tarvittavat tiedot havaintopaikkakohtaisesti.
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Taulukko 9-1. Pintavesivaikutusten arviointia varten pintavesistä mitattavat parametrit havaintopaikkakohtaisesti.

Havaintopaikka

Seurattavat parametrit

Tarkkailun syy

Iso Kalavesijärvi
Pieni Kalavesijärvi

Lämpötila
pH
Happipitoisuus
Kiintoaine
Sähkönjohtavuus
Sameus
Kokonaistyppi
Kokonaisfosfori
Kemiallinen hapenkulutus (CODCr)
Metallipitoisuudet
Sulfaattipitoisuus
Kokonaissyvyys
Näytteenottosyvyys

Nykytilan määritys

Kalavedenoja

Lämpötila
pH
Happipitoisuus
Kiintoaine
Sähkönjohtavuus
Sameus
Kokonaistyppi
Kokonaisfosfori
Kemiallinen hapenkulutus (CODCr)
Metallipitoisuudet
Sulfaattipitoisuus
Kokonaissyvyys
Näytteenottosyvyys
Virtaama

Ylitevesien vaikutukset ojan vedenlaatuun ja rehevöitymiseen

Lämpötila
pH
Happipitoisuus
Kiintoaine
Sähkönjohtavuus
Sameus
Kokonaistyppi
Kokonaisfosfori
Kemiallinen hapenkulutus
(CODMn)
Metallipitoisuudet
Sulfaattipitoisuus
Kokonaissyvyys
Näytteenottosyvyys
Virtaama

Ylitevesien vaikutukset joen vedenlaatuun ja rehevöitymiseen

Lämpötila
pH
Happipitoisuus
Kiintoaine
Sähkönjohtavuus
Sameus
Kokonaistyppi
Kokonaisfosfori
Kemiallinen hapenkulutus
(CODMn)
Metallipitoisuudet
Sulfaattipitoisuus
Kokonais- ja näytteenottosyvyys

Raakaveden laatu

Köyhäjoki

Vissavesi sekä Perhonjoki
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Jäähdytysvesien vaikutukset ojan
jäätymiseen
Ylite- ja jäähdytysvesien vaikutukset
ojan tulvimiseen

Ylite- ja jäähdytysvesien vaikutukset
joen tulvimiseen

9.3.4 Sedimentti
Iso ja Pieni Kalavesijärvistä otetaan sedimenttinäytteet. Näytteet otetaan kerran YVAselostusvaiheen aikana. Näytteet otetaan sekä pintasedimentistä että syvempää. Sedimenttinäytteistä analysoidaan ainakin hehkutushäviö, raekoko sekä metallipitoisuudet.
Selostuksessa arvioidaan hankkeen vaikutukset Iso ja Pieni Kalavesijärvien sedimentin tilaan rakentamisen ja toiminnan aikana sekä toiminnan päättymisen jälkeen.

9.3.5 Kalasto
Hankealueen alapuolisissa vesistöissä (Paasila, Kutusenjärvi, Mustonen ja Isojärvi) on tehty koekalastusta vuonna 2015. Näitä koekalastustietoja tullaan hyödyntämään arvioinnissa. Lisäksi hankealueella sijaitsevien Pienen ja Ison Kalaveden kalasto selvitetään koekalastuksin kesän 2017 aikana.
Hankkeesta aiheutuvat vaikutukset kalastoon voivat olla suoria vedenlaadun muutoksen
myötä tai välillisiä esim. vesistöjen rehevöitymisen myötä. Vaikutusten arvioinnissa käytetään apuna tuotantolaitosalueen arvioituja päästötietoja, vesistöjen laatutietoja sekä vesistövaikutusten arviointia. Arviointi tehdään asiantuntijatyönä huomioiden kaikki hankkeen elinkaaren vaiheet. Arvioinnissa huomioidaan lisäksi Perhonjoen ja Kälviänjoen vesienhoidon toimenpideohjelmat.

9.3.6 Kasvillisuus, eläimet ja luonnonsuojelu
Hankealueelta ja sen läheisyydestä tunnistetaan luonnonolojen kannalta keskeiset kohteet
erillisselvityksenä tehtävien luontokartoitusten avulla. Luontokartoitukset on aloitettu
maastokauden 2016 aikana. Kartoitukset käynnistettiin toukokuun lopussa 2016 ja ne
ovat kohdistuneet aluksi kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin, linnustolaskentoihin, lepakkokartoituksiin ja luontodirektiivilajeista liito-oravakartoitukseen. Maastokauden 2017 aikana
em. selvityksiä jatketaan, joiden lisäksi käynnistyvät sudenkorentokartoitus, liito-oravan
täydennyskartoitus (maalis-huhtikuu 2017), pöllökartoitus ja kanalintujen soidinpaikkatutkimus (kevättalvi/kevät 2017), viitasammakkokartoitus (kevät 2017) ja saukkokartoitus
(talvi 2017). Maastoselvityksiä laaditaan osittain samanaikaisesti, kuitenkin niin, että kartoittajalla on tällöin kaikkien kartoitettavien lajiryhmien tuntemus.
Arvioinnin apuna käytetään myös aiempia selvityksiä suunnittelualueen ympäristöoloista.
Lisäksi tietoa mahdollisista uhanalaisista ja muutoin huomionarvoisista lajeista sekä muuta
luontotietoa kerätään mm. ympäristöhallinnon Eliölajit –tietokannasta, Metsähallitukselta,
BirdLife Suomen Tiira-havaintotietokannasta, aluetta tuntevilta harrastajilta sekä paikallisilta asukkailta tupailloissa. Arvioinnissa huomioidaan rakentamisen, toiminnan sekä toiminnan päättymisen jälkeiset vaikutukset.
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Kuva 9-3. Luontokartoitusalueet.

Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitysten maastotyöt on aloitettu nykytilan selvittämisellä kasvukauden 2016 aikana ja niitä jatketaan vuonna 2017. Suunnitellun tuotantolaitosalueen vaikutuksia arvioitaessa tarkastellaan etenkin herkkien eli suojelullisesti merkittävien luontotyyppien ja kasvilajiesiintymien sijoittumista suhteessa suunniteltuihin toimintoihin. Suojeltujen luontotyyppien lisäksi myös muiden luonnon monimuotoisuuden
kannalta arvokkaiden luontotyyppien tunnistaminen on keskeistä, jotta voidaan arvioida
syntyvien vaikutusten merkittävyys alueellisella ja jopa valtakunnallisella tasolla. Välittömät ja voimakkaimmat vaikutukset kasvillisuuteen alkavat rakentamisvaiheessa poistettaessa kasvillisuutta rakentamistoimintoihin liittyen. Muita vaikutuksia syntyy toimintaan liittyvistä mahdollisista vaikutuksista pohjaveden tasoon, pölystä sekä muista päästöistä.
Vaikutusten arviointi keskitetään pääosin hankealueelle sekä sen lähiympäristöön.
Linnustoselvitykset on kohdistettu pesimälinnuston nykytilan selvittämiseen ja laskennat on toteutettu yleisesti hyväksyttyjen menetelmien ja ohjeiden (Koskimies 1994) mukaisesti 2.6, 7.6. ja 13.6.2016. Laskentatapana käytettiin kierto- ja linjalaskentaa. Vesistöalueet laskettiin kierto- ja pistelaskentana. Kierto- ja linjalaskentaa on täydennetty muiden luontoselvitysten yhteydessä touko-heinäkuussa 2016 ja sitä täydennetään maastokaudella 2017 mm. kanalintujen ja pöllöjen kartoituksilla. Lintulaskennoilla on selvitetty
uhanalaisten ja muiden suojelullisesti merkittävien lintulajien reviirien esiintyminen suunnittelu- ja vaikutusalueilla. Hankkeen oletettuna vaikutusalueena pidetään 200–500 metrin
etäisyyttä hankealueesta lajeista riippuen. Häiriöalue on laajin kookkailla petolinnuilla ja
suppein metsien varpuslinnuilla.
Lepakoiden esiintymistä hankealueella selvitetään aktiivisilla ja passiivisilla menetelmillä.
Lepakkoselvityksen maastotyöt on aloitettu passiivisella seurannalla. Passiivista seurantaa
on tehty ennakkoon lepakoiden kannalta potentiaalisilla alueilla Pitkälammin ja Pienen Kalaveden rannalla heinä-syyskuun 2016 aikana maastoon jätetyillä seurantalaitteilla. Maastokaudella 2017 selvityksiä jatketaan lepakoiden kannalta potentiaalisilla alueilla toukosyyskuun aikana myös aktiivikartoituksin. Selvitykset kohdistetaan lepakoille tyypillisille
saalistuspaikoille, kuten alueen järvien rannoille sekä metsien reunoille yöaikaan. Aktiivi-
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kartoituksen maastokäynnit on suunniteltu ilmakuvatarkastelun ja polku-urien perusteella.
Aktiivisia lepakkokartoituksia suoritetaan 2-3 kertaa kesän 2017 aikana.
Liito-oravan esiintymistä alueilla on selvitetty papanakartoituksella kesällä 2016 ja kartoitusta täydennetään vuoden 2017 aikana elinympäristökartoituksella ja mahdollisten
ekologisten yhteyksien selvityksellä.
Viitasammakot selvitetään soidinaikaan kevään etenemisen mukaisesti huhtitoukokuussa 2017 ilta-yöaikaan hankealueen potentiaalisilla vesielinympäristöistä Iso ja
Pieni Kalavedellä, Pitkälammella ja kosteikoilla. Viitasammakkoselvitystä voidaan osittain
yhdistää lepakkokartoituksiin.
Kesän 2017 aikana hankealueelle laaditaan sudenkorentokartoitus, jonka tarkoituksena
on ensisijaisesti selvittää luontodirektiivin liitteen IV (a) sudenkorentolajien esiintyminen
keskeisillä vesistöillä Iso- ja Pieni Kalavedellä, Pitkälammella, ja kosteikoilla. Sudenkorentokartoitusta tehdään touko-elokuun aikana osittain myös linnustoselvitysten ja kasvillisuusselvitysten yhteydessä.
Saukkoselvitys kohdistetaan hankealueen vesistöille sekä niiden ja Vissaveden väliselle
vyöhykkeelle, jolla sulana virtaavia vesiä esiintyy. Kartoitus suoritetaan jälkilaskennalla
kevättalvella 2017 pari päivää lumisateen jälkeen ja mahdollisuuksien mukaan kantohankien aikaan.
Suunnitellun tuotantolaitoksen vaikutuksia sen lähiympäristössä sijaitseville Natura- ja
muille luonnonsuojelualueille tarkastellaan alueittain. Kyseisille alueille ei tehdä kartoituksia, koska lähimmät suojelukohteet ovat etäällä hankealueelta. Lähtötietoina käytetään
ympäristöviranomaisten tietokannoissa olevaa ajankohtaista tietoa luonnonsuojelualueilta
sekä YVA-prosessin aikana tehdyistä selvityksistä ja laskelmista peräisin olevaa tietoa kuten esim. mahdolliset pohjavesivaikutukset ja niiden ulottuvuus, pölyäminen ja pölyn leviäminen, melu, päästöt liikenteestä yms. Mikäli asiantuntija-arvion mukaan tuotantotoiminnan vaikutukset voivat merkittävästi heikentää Natura-alueen perusteena olevia luontoarvoja, niin on tehtävä luonnonsuojelulain 65 § mukainen Natura-arviointi. Tässä tapauksessa kuitenkin hankealuetta lähin Natura-alue sijaitsee niin etäällä (n. 8,5 km), että
Natura-arviointi ei lähtökohtaisesti ole tarpeen.

9.3.7 Luonnonvarojen hyödyntäminen
Merkittävimpiä luonnonvarojen hyödyntämiseen vaikuttavia tekijöitä hankkeessa ovat:

hyödynnettävä malmi luonnonvarana,

kaivannaisjätteiden ja muiden tuotantolaitoksella muodostuvien jätteiden käsittely ja
hyötykäyttö,

läjitysalueiden maisemoinnissa tarvittavat maa-ainekset, sekä

uusiutuvien ja uusiutumattomien energialähteiden käyttö toiminnassa.
Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen kuvataan materiaalivirtoina hankkeen elinkaaren ajalta (rakentamisessa käytettävät materiaalit, hyödynnettävä malmi, kaivannaisjätteiden hyötykäyttö ja läjitys). Muut toiminnan vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen ovat lähinnä välillisiä, esimerkiksi pölyn tai muiden ilmapäästöjen leviämisen vaikutus marjastukseen ja metsätalouteen tai melun vaikutus riistaeläimiin ja metsästykseen.
Luonnonvarojen hyödyntämisen osalta ei ole tarvetta lisäselvityksiin.

9.3.8 Jätehuolto
Tuotantolaitoksella muodostuu kaivannaisjätteitä (rikastushiekka ja muut poisteet), jotka
sijoitetaan allasalueelle. Rakentamisen ja toiminnan aikana muodostuu myös yhdyskuntajätteitä (esim. energiajäte, paperi, pahvi, raakaveden käsittelyn liete, rakennusjäte, romumetalli) sekä vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavia materiaaleja (esim. öljypitoiset jätteet).
Jätteet varastoidaan tuotantolaitoksen alueella asianmukaisesti. Muut kuin kaivannaisjätteet toimitetaan luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan.
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Kaivannaisjätteiden ominaisuudet, määrät ja laadut sekä niistä aiheutuvat vaikutukset arvioidaan erityisesti vaihtoehtotarkastelussa (VE1, VE2). Arvioinnissa hyödynnetään pilotkokeiden tuloksia.

9.4

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maisemaan
Yhdyskuntarakenteeseen ja maisemaan kohdistuvat vaikutukset arvioidaan niin rakentamisen ja toiminnan aikana kuin toiminnan päätyttyä.

9.4.1 Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö
YVA-menettelyssä arvioidaan suunnitellun hankkeen soveltuvuus alueen yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön sekä merkittäviin toimintoihin ja verkostoihin (mm. liikenneyhteydet sekä energiainfrastruktuuri). Hankkeeseen liittyviä suunnitelmia verrataan alueen
suunniteltuihin maankäyttömuotoihin (kaavoitus) ja arvioidaan maankäytön tavoitteiden
toteutuminen alueella. Ympäristövaikutusten arvioinnissa selvitetään, vaikuttaako tarkasteltava hanke hankealueen ja sen lähialueen nykyiseen ja tulevaan maankäyttöön. Lisäksi
arvioidaan mahdolliset maankäytön rajoitukset ja ristiriidat.
Suorien maankäyttövaikutusten alue on varsinainen hankealue, jolle toiminta kohdistuu.
Välilliset vaikutukset maankäyttöön voivat syntyä esimerkiksi erilaisten ympäristövaikutusten, kuten melu-, liikenne- ja maisemavaikutusten kautta. Hankkeen vaikutukset alueen yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön selvitetään kaava-aineiston, olemassa olevien selvitysten, sidosryhmäyhteistyön, karttatarkastelujen ja maastokäyntien perusteella.

9.4.2 Kaavoitustilanne
Arvioinnin aluksi selvitetään hankkeen ja sen lähialueen kaavoitustilanne sekä mahdolliset
lähitulevaisuuden maankäytön ja kaavoituksen suunnitelmat. Yleis- ja asemakaavojen tilanteesta hankitaan tietoa Kaustisen kunnasta. Arvioinnissa tarkastellaan hankkeen suhdetta valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumiseen, maakuntakaavaan ja
muihin lähialueen kaavoihin (yleis- ja asemakaavat). Arvioinnissa huomioidaan erityisesti
Kalaveden alueelle käynnistynyt kaavoitus.
Kaavoituksen osalta arvioidaan mahdolliset muutostarpeet. Kaavoituksen osalta lähtökohtina ovat maankäyttö- ja rakennuslaki sekä ympäristöministeriön ohjeet.

9.4.3 Elinkeinoelämä ja palvelut
Vaikutukset elinkeinoelämään arvioidaan hankkeen suunnitelmien ja muista vastaavista
tuotantolaitoshankkeista saatavan tiedon pohjalta. Elinkeinoelämään kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa huomioidaan mm. tuotantolaitoksen synnyttämien suorien ja välillisten
työpaikkojen määrä, Kaustisen kunnan ja lähialueen tämän hetkinen työttömyysaste, työpaikat ja elinkeinojakauma. Myös mahdolliset kielteiset vaikutukset hankkeen lähialueen
elinkeinoelämään otetaan arvioinnissa huomioon.

9.4.4 Maisema ja kulttuuriympäristö
Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 rakennettavilla rikastushiekka-alueilla on pitkäaikainen maisemallinen vaikutus, jota pienennetään jälkihoitotoimenpiteillä. Lisäksi maisemavaikutuksia
syntyy mm. tuotantolaitoksen, teiden, vesien käsittely- sekä johtamisjärjestelmien ja voimalaitoksen rakentamisesta. Maisemavaikutusten arvioinnissa kuvataan alueen nykytilaan
kohdistuvia muutoksia. Arvioinnissa tarkastellaan hankkeen toiminnanaikaisia ja toiminnan
loppumisen jälkeisiä vaikutuksia mm. alueen kauko- ja lähimaisemaan. Maisemavaikutusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös haitallisten vaikutusten vähentämiseen.
Maisemaan kohdistuvia vaikutuksia ja muutosten suuruutta arvioidaan maastokäynnein,
ilmakuvien, karttatarkastelujen, valokuvien ja alueelta aikaisemmin tehtyjen selvitysten
perusteella. Lähialueilta tehdään kuvasovitteita sekä näkemäalueanalyysi maisemavaikutusten arvioinnin helpottamiseksi. Tietoa arvokkaista kulttuurikohteista kerätään olemassa
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olevista tietolähteistä, kuten Museoviraston aineistoista ja maakuntakaavaa varten tehdyistä selvityksistä. Hankkeen toteuttamisen vaikutuksia arvioidaan arvokkaisiin maisemaalueisiin, muinaisjäännöksiin, rakennettuun kulttuuriympäristöön, vaalittavaan valtion rakennusperintöön ja maailmanperintöön sekä kulttuurihistoriallisiin kohteisiin.

9.5

Vaikutukset ihmisiin
Myös ihmisiin kohdistuvat vaikutukset arvioidaan hankkeen koko elinkaaren ajalta.

9.5.1 Liikenne
Hankeen toteutuminen lisää ajoneuvoliikennettä hankealueella ja sen lähiympäristössä.
YVA-menettelyssä arvioidaan työmatkaliikenteen, tuotannossa käytettävien kemikaalien ja
polttoaineiden sekä tuotteiden ja sivutuotteiden kuljetusten aiheuttamia liikennevaikutuksia sekä tuotantolaitoksen rakentamisesta aiheutuvia liikennevaikutuksia. Malmikuljetuksista louhoksilta tuotantolaitokselle aiheutuvat liikennevaikutukset arvioidaan Keliber Oy:n
louhosten YVA-menettelyn yhteydessä. Arvioinnin yhteydessä kuvataan hankealueen liikennereittien nykyiset liikennemäärät. Arvioinnin aikana lasketaan suunnitellun toiminnan
aiheuttamat vaikutukset hankealueen liikennemääriin ja liikennereitteihin.
Tuotantoalueen liittymäjärjestelyt suunnitellaan toiminnan kannalta sujuvaksi ja turvalliseksi. Liittymästä laaditaan erillinen liittymäsuunnitelma.

9.5.2 Melu ja tärinä
Yksi tuotantolaitoksen toiminnan merkittävimmistä lähialueen ihmisiin kohdistuvista vaikutuksista on melu. Ympäristömelu on hyvin harvoin terveydelle haitallista, mutta se voi vaikuttaa ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Tuotantolaitoksen toiminnassa syntyy melua
muun muassa malmin esimurskauksesta ja jauhatuksesta, kuljetuksista tuotantolaitoksen
alueella sekä tuotantolaitoksen kemikaalien, polttoaineiden ja tuotteiden kuljetuksista.
Tuotantolaitoksen ympäristövaikutusten arvioinnissa arvioidaan suunnitellun toiminnan
meluvaikutus. Hankkeesta aiheutuva meluvaikutus arvioidaan melun laskentamallien avulla
eri hankevaihtoehdoissa ja nollavaihtoehdossa. Toiminnan aiheuttamat melutasot vaihtoehdoittain arvioidaan melunlaskentaohjelmistolla. Ohjelmistossa käytetään melunlaskentamallia, jossa hajaantumisvaimennus on huomioitu palloaaltomallin mukaisesti, ilman absorptiovaimennus ANSI -standardin mukaisesti ja maanpinnan vaikutus sekä kasvillisuusja estevaimennus standardin ISO 9613–2:1996 mukaisesti. Mallissa melun leviäminen lasketaan mm. vähän ääntä vaimentavissa lämpötila- ja tuuliolosuhteissa. Laskettuja melutasoja verrataan valtioneuvoston melutason ohjearvoista antaman päätöksen (993/1992)
mukaisiin melun ohjearvoihin.

9.5.3 Ilmanlaatu ja ilmasto
Hankealueella pölypäästöjä aiheutuu muun muassa malmin murskauksesta, jauhatuksesta, lastauksista ja purkamisista sekä kuljetuksista. Lisäksi liikenteestä (työkoneet, henkilöautot) aiheutuu pakokaasuja ja ilmapäästöjä voimalaitoksesta sekä kemiantehtaasta.
Tuotantolaitoksen YVA-hanketta varten tehtävillä pölyn leviämislaskennoilla arvioidaan
hengitettävien hiukkasten (PM10) leviämistä ympäristöön eri vaihtoehdoissa. Pölyn leviämislaskelmissa tarkastellaan eri hankevaihtoehtojen vaikutuksia lähialueen ilmanlaatuun. Ilmapäästöjen leviäminen arvioidaan alueen päästöjen ominaispiirteiden ja tyypillisten sääolosuhteiden perusteella. Leviämislaskennat tehdään EPA:n leviämismallikokoelmaan ISC-AERMOD kuuluvalla Industrial Source Complex Short Term (ISCST3) leviämismallilla tai vastaavalla. Malli huomioi mm. sääolosuhteet ja maaston korkeuserot. Laskennoissa huomioidaan viivalähteinä kuljetusreitit ja aluelähteenä tuotantolaitoksen alue. Tarkastelut tehdään tilanteeseen, jolloin toiminnot ovat yhtäaikaisesti käynnissä normaalinkaltaisessa tuotantotilanteessa, joten leviämislaskelmilla tarkastellaan toimintojen aiheuttamia maksimitilanteita. Laskennoissa käytetään kolmen vuoden reaalisäädataa, joka on
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mitattu lähimmällä sääasemalla. Pitoisuudet mallinnetaan tarkastelupisteittäin vuoden jokaiselle tunnille ja niistä lasketaan ilmanlaadun raja-arvoihin verrattavat vuorokausi- ja
vuosikeskiarvot, jolloin voidaan arvioida pölypäästöjen vaikuttavuutta ilmanlaatuun. Ilmanlaadulle olevat säädökset ovat vuonna 1996 annetut ohjearvot terveyden suojelemiseksi (480/1996) ja vuonna 2011 voimaan tullut ilmanlaatuasetus (38/2011). Vaikutusten
arvioinnissa otetaan huomioon herkkien kohteiden, kuten asutuksen sijainnit.
Työkoneista muodostuvat kaasumaiset (polttoaineperäiset) päästöt lasketaan alueella toimivien työkoneiden ominaispäästöjen, keskimääräisten nimellistehojen arvioitujen työtuntien perusteella. Pakokaasupäästöt työkoneille lasketaan LIPASTO-päästölaskentamallin
(VTT) mukaisesti vuoden 2011 työkaluston keskimääräisten päästöjen mukaan.

9.5.4 Elinolot ja viihtyvyys
YVA-laissa (267/1999 2 § 1 kohta) yhdeksi ympäristövaikutukseksi määritellään hankkeen
tai toiminnan aiheuttamat välittömät ja välilliset vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset jakautuvat sosiaalisiin ja terveysvaikutuksiin. Elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvista vaikutuksista käytetään termiä sosiaaliset vaikutukset. Sosiaalisten vaikutusten arviointi tarkoittaa näiden vaikutusten tunnistamista ja arviointia. Sosiaaliset vaikutukset ovat luonteeltaan pääasiassa laadullisia eivätkä ne siksi ole mitattavissa. Ne ovat yksilö-, aika- ja paikkasidonnaisia. Vaikutusarvioinnissa kootaan yksilöiden ja yhteisöjen tiedot, näkemykset ja kokemukset ja pyritään niiden perusteella tunnistamaan olennaiset esim. asuinympäristön viihtyisyyteen ja turvallisuuteen ja alueiden virkistyskäyttöön kohdistuvat vaikutukset sekä asukkaiden ja alueella
toimivien huolet tai toiveet näihin liittyen. Myös elinkeinovaikutuksia tarkastellaan osana
ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia. Sosiaaliset vaikutukset voivat olla välillisiä tai välittömiä,
myönteisiä tai kielteisiä ja kestoltaan vaihtelevia.
Paikallisten asukkaiden ja muiden toimijoiden kertomat tiedot sekä kokemukselliset näkemykset ja huolet yhdessä muiden vaikutusten arviointien yhteydessä tuotetun tiedon
kanssa ovat arvioinnin tärkeimpiä lähtökohtia.
Tässä YVA-hankkeessa lähialueen asukkaille tullaan järjestämään kysely, jossa he voivat
esittää mielipiteensä ja omat arvionsa hankkeen osalta mm. omiin asuinolosuhteisiinsa ja
virkistyskäyttömahdollisuuksiinsa. Kysely tullaan toteuttamaan sekä perinteisenä postikyselynä että internet-versiona. Työn aikana pidetään lisäksi lähiseudun asukkaille ja tarvittaessa muille keskeisille intressitahoille erikseen tupailtoja.
Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin lähteinä käytetään YVA-ohjelmasta annettavia lausuntoja ja mielipiteitä sekä yleisötilaisuuksien aineistoa. Myös erilaiset kartta- ja paikkatietoaineistot, tilastot ja muut kirjalliset lähteet (esim. kunnan ja Tilastokeskuksen nettisivut)
toimivat sosiaalisten vaikutusten arvioinnin lähdeaineistona. Sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa tehdään yhteistyötä hankkeen muiden vaikutusten arvioinnin kanssa, sillä sosiaaliset vaikutukset kytkeytyvät tiiviisti muihin vaikutuksiin (kuten melu, pöly sekä muut
päästöt, maisema, luonto) joko välittömästi tai välillisesti.
Sosiaalisten vaikutusten arviointi on asiantuntija-arvio, joka perustuu kaikkiin käytettävissä oleviin lähtötietoihin. Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin asiantuntijatyö on asioiden
suhteuttamista ja vertailua, koska sosiaalisille vaikutuksille ei ole olemassa normitettuja
raja-arvoja. Asukkaiden ja muiden osallisten kokemusperäistä ja paikallistuntemukseen
perustuvaa tietoa verrataan hankkeen muihin vaikutusarvioihin ja tutkimustietoon, ja sitä
kautta tutkitaan niiden vastaavuutta. Arvioinnissa pyritään tunnistamaan ne väestöryhmät
ja alueet, joihin vaikutukset tulisivat erityisesti kohdistumaan.
Vaikutusten merkittävyyttä tarkastellaan tuomalla keskustelu yleisemmälle tasolle ja laajempaan viitekehykseen. Arvioinnissa huomioidaan eri hankevaihtoehtojen välisten vaikutusten lisäksi eri toimintavaiheiden välisten vaikutusten erot. Sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon STM:n opas 1999:1 ”Ihmisiin kohdistuvat terveydelliset ja
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sosiaaliset vaikutukset” sekä THL:n (entisen Stakesin) IVA ohjeet (THL 2015): ”Ihmisiin
kohdistuvien vaikutusten arviointi, IVA”.

9.5.5 Terveys
Hankkeella voi olla merkitystä ihmisten terveyteen melun, pölyn tai pinta- ja pohjavesien
laadun vuoksi. YVA-menettelyn aikana tarkastellaan alueella tehdyt selvitykset sekä pyritään tunnistamaan kaikki toiminnan mahdollisesti aiheuttamat välittömät ja välilliset terveyshaitat. Muun muassa ilmanlaatuun, meluun, talousveteen, elintarvikkeisiin, uimaveteen ja maaperään liittyy ohjearvoja ja tunnuslukuja, joiden ylittyminen voi aiheuttaa terveyshaittoja. Terveysvaikutukset arvioidaan vertaamalla kuhunkin edellä mainittuun tekijään kohdistuvia arvioituja ympäristövaikutuksia säädettyihin ohjearvoihin ja tunnuslukuihin. Lisäksi terveysvaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon mm. onnettomuus- ja tapaturmariskit.

9.6

Onnettomuus- ja poikkeustilanteet
Poikkeus- ja vaaratilanteita tuotantolaitoksen toiminnassa voivat olla esim. mahdollisten
rikastushiekka-altaiden patomurtumat, kemikaali- ja polttoainevuodot, päästöt vesiin kuten vuodot ja ylitulvimiset vesienkäsittely- ja vesienjohtamisjärjestelmissä tai altaissa sekä putkirikot. Poikkeus- ja vaaratilanteista voi aiheutua ympäristöön kohdistuvia riskejä.
Tuotantolaitoksen toiminnan riskit arvioidaan ja tunnistetaan etukäteen, jotta niihin pystytään varautumaan jo suunnitteluvaiheessa. Toiminnan keskeytymisen aiheuttamat ympäristövaikutukset huomioidaan riskitarkastelussa.

9.7

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
Vesistövaikutusten arvioinnissa huomioidaan alueen muut kuormituslähteet, kuten maa- ja
metsätalous, turkistarhaus ja mahdolliset turvetuotantoalueet sekä Kaustisen kunnan
vanha kaatopaikka hankealueella. Louhosten vaikutukset arvioidaan louhosten YVAselostuksessa ja mahdolliset yhteisvaikutukset kuvataan Kalaveden tuotantolaitoksen YVAselostuksessa.
Arvioinnissa selvitetään, voiko tarkasteltavista hankevaihtoehdoista suorien vaikutusten lisäksi aiheutua yhdessä muiden lähialueen toimintojen kanssa kumuloituvia tai toisiaan
vahvistavia ympäristövaikutuksia.

9.8

Vaikutusten ajoittuminen
Kalaveden tuotantolaitos -hankkeen toteuttamisen vaikutukset ajoittuvat rakentamisen,
toiminnan sekä toiminnan päättymisen jälkeiseen aikaan. Ympäristövaikutusten arvioinnissa arvioidaan hankkeen koko elinkaaren aikaisia vaikutuksia.
Rakentamisen aikana vaikutuksia aiheutuu maansiirtotöistä sekä muun tarvittavan infran
kuten sähkölinjojen, vesien johtamiseen ja käsittelyyn liittyvien altaiden, ojien ja putkilinjojen rakentamisesta. Rakentamisen aikaisia vaikutuksia ovat mm. vaikutukset luontoon,
meluun, pölyyn, pintavesiin sekä maisemaan. Toiminnan aikana vaikutuksia aiheutuu mm.
malmin esimurskauksesta, jauhatuksesta, voimalaitoksesta, rikastushiekan läjityksestä
sekä vesien johtamisesta (raakaveden otto sekä käsiteltyjen vesien johtaminen ympäristöön). Toiminnan aikaisia vaikutuksia ovat näin ollen vaikutukset meluun, pölyyn, ilmaan,
pintavesiin sekä maisemaan ja niistä aiheutuvat sosiaaliset vaikutukset. Toiminnan päättymisen jälkeen vaikutukset kohdistuvat pääasiassa vain maisemaan.
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9.9

Vaihtoehtojen vertailuperiaatteet
YVA–asetuksen 10 §:n mukaan arviointiselostukseen tulee sisältyä muun muassa selvitys
hankkeen ja sen vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta sekä hankkeen vaihtoehtojen
vertailu.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa vertaillaan hankkeen toteuttamisen ja hankkeen toteuttamatta jättämisen ympäristövaikutuksia sekä niiden välisiä eroja. Ympäristövaikutusten
arvioinnissa arvioidaan vaikutuksia, jotka ovat kunkin tarkastellun vaikutuksen osalta
muutos nykytilasta tarkasteluhetkeen (rakentaminen, toiminta, toiminnan päättyminen).
Vertailu tapahtuu käytettävissä olevan tiedon ja arviointityön aikana tarkentuvan tiedon
perusteella.
Vaikutusten merkittävyyttä arvioidaan muutoksen suuruudella ja vastaanottavan ympäristön herkkyyden perusteella. Muutoksen suuruudella tarkoitetaan vaikutuksen voimakkuutta, kestoa ja laajuutta, minkä perusteella vaikutuksen suuruus voi olla heikko, keskisuuri
tai suuri. Vaikutuksen vastaanottavan ympäristön herkkyyttä arvioidaan sen perusteella,
kuinka ympäristö sietää syntyvää vaikutusta. Tämän perusteella vastaanottavan ympäristön herkkyys voi olla heikko, keskisuuri tai suuri. Vaikutusten merkittävyys määritetään
ristiintaulukoimalla vaikutuksen suuruus ja vaikutuskohteen herkkyys, jolloin vaikutukset
voivat olla merkityksettömiä, vähäisiä, kohtalaisia tai suuria.
Vertailu esitetään havainnollisesti esimerkiksi taulukoituna ja värikoodein eroteltuna vaikutusten suunnan ja merkittävyyden suhteen. Vaikutus voi olla negatiivinen tai positiivinen.
Lisäksi tarkastellaan vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuutta. Toteuttamiskelpoisuuden arvioinnissa huomioidaan tekninen toteutettavuus, maankäytöllinen toteutettavuus sekä arvioitujen ympäristövaikutusten merkittävyys ja hyväksyttävyys.

10. EPÄVARMUUSTEKIJÄT, HAITALLISTEN VAIKUTUSTEN RAJOITTAMINEN JA SEURANTA
10.1 Epävarmuustekijät
Hankkeen suunnitteluun ja ympäristövaikutusten arviointiin vaikuttaa kaikki se epävarmuus, mikä liittyy arvioinnissa käytettyyn aineistoon, sen keräysmenetelmiin sekä vaikutusten arvioinnissa käytettyihin menetelmiin. Arvioinnissa selvitetään, miten arvioinnin
epävarmuus voi vaikuttaa hankkeen toteuttamiseen ja eri vaihtoehtojen arviointiin sekä
lisäksi se, kuinka merkittäviä esiintyvät epävarmuustekijät ovat suhteessa tehtyihin vaikutusarvioihin.

10.2 Haitallisten vaikutusten rajoittamiskeinot
Ympäristövaikutusten arvioinnin tehtävänä on hankkeesta aiheutuvien vaikutusten määrittelyn ohella esittää toimenpiteitä, joilla mahdollisesti aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia pystytään osaltaan vähentämään ja ehkäisemään erilaisten teknisten ratkaisuiden
ja toteutustapojen avulla. Vaikutusten ehkäisykeinot määritellään yksityiskohtaisemmin
arviointiprosessin edetessä ja ne tuodaan esiin arviointiselostuksessa.

10.3 Vaikutusten seuranta
YVA:n aikana tehdään edellä ohjelmassa kuvattuja selvityksiä ympäristön nykytilan osalta
(perustilaselvitys). Näitä tietoja hyödynnetään jatkossa toiminnan vaikutusten seurannassa.
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Arviointiselostukseen laaditaan ehdotus hankkeen vaikutusten seurantaohjelmaksi. Hankkeen lupahakemusvaiheessa ehdotus täsmentyy ja lupapäätöksessä vahvistetaan edelleen
vaadittavat seurantaohjelmat.
Yleisellä tasolla hankkeen toiminnan tarkkailu voidaan jakaa seuraavasti:
1) Käyttötarkkailu
Käyttötarkkailu on normaalia tuotantolaitoksella tehtävää prosessien tarkkailua, jolla
huolehditaan laitoksen normaalista toiminnasta ja pyritään eliminoimaan häiriötilanteita. Toiminnan käyttötarkkailusta vastaa tuotantolaitoksen henkilökunta.
2) Päästötarkkailu
Päästötarkkailu perustuu pääosin itsetarkkailuun valvontaviranomaisten hyväksymien
tarkkailusuunnitelmien mukaisesti. Ympäristölupavaiheessa päivitetään voimassa olevaa yksityiskohtaista tarkkailuohjelmaa, joka hyväksytetään lupaviranomaisella.
3) Vaikutusten tarkkailu
Vaikutustarkkailua tehdään pääsääntöisesti toiminnanharjoittajan tekemänä velvoitetarkkailuna ja viranomaistarkkailuna voimassa olevien tarkkailuohjelmien mukaisesti.
Ympäristölupavaiheessa esitetään mahdolliset muutokset vaikutustarkkailun osalta.
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SANASTO JA LYHENTEET
KVL

keskimääräinen
voa/vuorokausi

milj. t

miljoonaa tonnia

m

metri

mpy

merenpinnan yläpuolella

mS/m

millisiemensiä per metri

pH

happamuus

PM10

aerodynaamiselta halkaisijaltaan alle 10 µm suuruiset hiukkaset, ns. hengitettävät hiukkaset

RKY

rakennettu kulttuuriympäristö

SVA

sosiaalisten vaikutusten arviointi

t/a

tonnia vuodessa

VNA

Valtioneuvoston asetus

VNp

Valtioneuvoston päätös

YKR

yhdyskuntarakenne

YSL

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

YVA

ympäristövaikutusten arviointi -menettely

YVA-asetus

Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (713/2006)

YVA-laki

laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994)
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vuorokausiliikenne,

yksikkö

ajoneu-
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