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Yhteenveto 

Keliber Oy:n tavoitteena on aloittaa litiumin tuotantotoiminta Keski-Pohjanmaalla. Raaka-ainetta, 

litiumpitoista mineraalia eli spodumeenia on tarkoitus louhia tämän osayleiskaavan eli Läntän 

alueen lisäksi Syväjärven, Rapasaaren sekä Outoveden esiintymiltä. Louhittava malmi on tarkoitus 

kuljettaa Rapasaaren louhoksen viereiselle Päivänevan alueelle rakennettavaan rikastamoon. 

Litiumkemiantehdas, jossa malmirikaste jatkojalostetaan litiumhydroksidiksi, sijoitetaan 

Kokkolaan. Alue on osa Keski-Pohjanmaan litiumprovinssia, jonka litiumspodumeenivarannot ovat 

Euroopan merkittävimmät. Litiumin kysyntä on kasvussa mm. sähköautomarkkinoiden kehittyessä.  

Tavoitteena on, että hankkeessa rakentaminen aloitetaan 2022 ja tuotanto 2024. Alueet ovat 

käytössä yksi kerrallaan kuitenkin limittäin niin, että yhden alueen toiminnan loppuvaiheessa 

seuraavaa aloitetaan. Louhosalueilla toimitaan keskimäärin 2-6 vuotta.  

Kaivostoiminnan merkittävimmät positiiviset vaikutukset tulevat työpaikkojen ja elinvoimaisuuden 

lisääntymisestä alueella. Mahdollisia negatiivisia vaikutuksia odotetaan erityisesti vesistöihin. 

Myös melu, pöly ja maisemavaikutuksia tulee, mutta ne jäävät pääosin paikallisiksi louhosalueiden 

läheisyyteen. Louhostoiminnan ollessa käynnissä liikennevaikutukset ovat merkittäviä. Positiivinen 

asia on tieverkon parantaminen myös metsäautoteiden osalta. Negatiivisia vaikutuksia taas voi 

tulla erityisesti liikenneturvallisuuden osalta. 

Louhosalueiden osalta alueen muutos on isolta osin peruuttamaton ja pysyvä. Kaavatyössä on 

tarkoituksena ohjata louhostoimintaa, jonka päätyttyä kaavat on tarkoitus kumota tai muuttaa. 

Tällöin alueen jälkikäyttö voidaan suunnitella. 
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Tämän kaavatyön keskeinen tavoite on muiden tarvittavien lupien ohella mahdollistaa 

litiumpitoisen mineraalin louhiminen, jotta Keliber Oy voi aloittaa litiumin tuotannon Keski-

Pohjanmaalla. Nyt kaavoitettava louhosalue Länttä on osa Keski-Pohjanmaan litiumprovinssia, 

jonka varantoja tutkitaan jatkuvasti ja toiminta voi myöhemmin laajentua. Muita ensi vaiheessa 

kaavoitettavia alueita ovat Outovesi, Syväjärvi ja Rapasaari, joille laaditaan oma erillinen 

osayleiskaavansa. Läntän alue on puhtaasti louhostoiminnalle, toiselle kaava-alueelle tutkitaan 

mahdollisuutta sijoittaa myös rikastamo Rapasaaren louhosalueen viereiselle Päivänevalle. 

Rikastamon sijoitus on yksi tutkittava vaihtoehto YVA-prosessissa, joka on aloitettu kesällä 2020, 

minkä vuoksi louhosalueiden kaavatyöt on eriytetty niin, että Läntän osa-alue viedään loppuun 

omana kaavatyönään kun taas Outoveden, Syväjärven ja Rapasaaren louhosalueet sekä 

mahdollinen Päivänevan rikastamon alue viedään loppuun omana kaavatyönään. Litiumprovinssin 

varantojen tutkimisen myötä toiminta voi edelleen laajentua, mutta laajeneminen vaatii aina omat 

lupaprosessinsa ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) lähtien. 
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1 Johdanto 

Keliber Oy suunnittelee kaivostoiminnan käynnistämistä Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin 

alueella. Ensimmäisinä hyödynnettävät esiintymät, tulevat louhosalueet Outovesi, Syväjärvi, 

Rapasaari ja Länttä sijaitsevat Kokkolan kaupungin ja Kaustisen kunnan alueilla. Keliber Resources 

Ltd Oy sai ympäristöluvan ja kaivosluvan Kokkolassa Ullavan Länttään 2006. Läntän osalta malmin 

vuotuista louhintamäärää on suunniteltu lisättävän, joten myös Läntän alueelle tarvitaan uudet 

luvat. Yhtiön tarkoituksena on louhittavan malmin kuljettaminen Rapasaaren vierelle Päivänevalle 

rakennettavaan rikastamoon. Litiumkemiantehdas, jossa malmirikaste jatkojalostetaan 

litiumhydroksidiksi, sijoitetaan tämän hetken suunnitelmien mukaisesti Kokkolaan. 

Tämä kaavatyö koskee Läntän esiintymää ja sinne sijoitettavaa louhostoimintaa.  

 

Kuva 1. Esiintymät, joiden hyödyntämistä suunnitellaan. Tämä kaavatyö koskee Läntän louhosaluetta 

Uudessa kaivoslaissa määritetään, että kaivostoiminnan tulee perustua maankäyttö- ja 

rakennuslain mukaiseen oikeusvaikutteiseen kaavaan taikka kaivostoiminnan vaikutukset 

huomioon ottaen asian tulee olla muutoin riittävästi selvitetty yhteistyössä kunnan, maakunnan 

liiton sekä elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen kanssa. Kaavan oikeusvaikutuksista 

säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Tässä hankkeessa on päätetty laatia osayleiskaavat, 

joiden kautta saadaan tutkittua ja yhteensovitettua louhosalueiden kaivostoimintaan liittyvät ja 

mahdolliset muut maankäytölliset tarpeet, taattua riittävä vuorovaikutus osallisten kanssa sekä 

hyväksytettyä esiintymille oikeusvaikutteinen maankäytön suunnitelma.  

Osayleiskaavatyön tarkoituksena on siis laatia Keliber Oy:n louhosalueille, Rapasaaren läheisen 

Päivänevan alueelle rikastamoa varten sekä näiden lähiympäristön maankäyttöä ohjaava 

oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Osayleiskaavassa määritellään mm. kaivostoimintojen 
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sijoittuminen alueelle, tarvittava infrastruktuuri sekä haittavaikutusten vähentämiseksi tarvittavia 

toimia. Louhiminen ja rikastaminen voidaan aloittaa osayleiskaavojen pohjalta, kun huomioidaan, 

että louhinta ja kaivostoiminnan käynnistäminen vaativat myös muita lupia. 

Osayleiskaavat laaditaan siten, että lähekkäin sijaitsevat Outoveden, Syväjärven ja Rapasaaren 

esiintymät ja mahdollinen Päivänevan rikastamon alue käsitellään omana osayleiskaavanaan, 

Läntän esiintymä omana yleiskaavanaan (tämä selostus). Läntän alue kuuluu Kokkolan kaupunkiin, 

minkä johdosta hyväksymiskäsittely tapahtuu vain Kokkolassa. 

Litiumkemiantehdas sijoittuu Kokkolan suurteollisuusalueelle reilun 50 kilometrin etäisyydelle. 

Jatkojalostuksen toteuttaminen vaatii omat lupa- ja kaava-asiakirjansa, eikä niitä käsitellä tässä 

osayleiskaavaprosessissa.  

Osayleiskaavoituksen laatimisen aloite on alun perin tehty neljän louhosalueen yhteisestä 

kaavatyöstä ja aloite on tullut Keliber Oy:ltä Kokkolan kaupungille ja Kaustisen kunnalle 2015. 

Kokkolan kaupunginhallitus on päättänyt kaavoituksen aloittamisesta 7.12.2015, §622 ja Kaustisen 

kunnanhallitus 17.8.2015, §154. Osayleiskaavatyö on aloitettu vuoden 2015 syksyllä laatimalla 

osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä keskustelemalla kaavatyöstä kaivosyhtiön, 

kaupungin ja kunnan sekä Keski-Pohjanmaan liiton edustajien kanssa. Lisäksi osayleiskaavoituksen 

lähtökohtia ja tarkoitusta esiteltiin alueen maanomistajille Kaustisilla 17.11.2015. Kesällä 2020 

päätettiin tutkia mahdollisuutta sijoittaa rikastamo Päivänevan alueelle Rapasaaren vierelle. 

Tämän vuoksi louhosalueiden kaavatyöt on eriytetty niin, että Läntän osa-alue viedään loppuun 

omana kaavatyönään, kun taas Rapasaaren, Syväjärven ja Outoveden sekä mahdollinen 

Päivänevan rikastamon alue viedään loppuun omana kaavatyönään. Louhostoiminnan 

aloittamisen aikataulu riippuu kaavoituksen lisäksi myös muista tekijöistä, mm. ympäristö- ja 

vesitalousluvasta. Kaivostoiminta on suhteellisen lyhytikäistä, ja toiminnan päättymisen jälkeen 

osayleiskaavat on tarkoitus kumota, jolloin alueet voidaan ottaa muuhun käyttöön.  

Osayleiskaavatyötä ovat ohjanneet Kokkolasta kaavoituspäällikkö Jouni Laitinen, Kaustisilta 

kunnanjohtaja Arto Alpia, Keski-Pohjanmaan liitosta suunnittelupäällikkö Teppo Rekilä ja 

aluesuunnittelija Janna Räsänen sekä Keliber Oy:ltä ympäristöpäällikkö Kari Wiikinkoski, 

tuotantojohtaja Manu Myllymäki ja päägeologi Pentti Grönholm. Kaavanlaatijana on ollut Sweco 

Ympäristö Oy, josta työhön ovat osallistuneet FM Johanna Lehto, arkkitehti (YKS-298) Iikka Ranta, 

DI Tapio Tuuttila sekä suunnitteluavustaja Tuija Junttila ja kartoittaja Markku Nikula. 

1.1 YVA-lain muutoksesta 

YVA tarkoittaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, jossa arvioidaan tulevien laajamittaisten 

ja isojen hankkeiden merkittävät ympäristövaikutukset ja johon vaikutusalueen asukkaat 

ja viranomaiset voivat osallistua. Uudistettu YVA-laki astui voimaan 16.5.2017. Tarkoituksena on 

YVAn ja muiden menettelyjen kokonaisuuden sujuvoittaminen, ja YVA voidaan jatkossa tehdä 

hankekaavoituksen yhteydessä. Keliberin louhosalueiden osalta YVAn laatiminen on aloitettu 

ennen uuden lain voimaantuloa, joten uudistettu laki ei koske tätä hanketta. Kaavoituksen osalta 

on kuitenkin todettu, että koska vaikutusten arvioinnin osalta kaavatyö tukeutuu isolta osin YVAan, 

selostuksesta on tehty suppeampi ja tarkemmat tiedot löytyvät oheismateriaalista sekä YVA-

selostuksesta. Kaavatyössä on huomioitu yhteysviranomaisen YVA-lausunto selostusvaiheessa. 
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2 Lähtökohdat 

Keski-Pohjanmaan litiumprovinssi eli Kaustisen alue ympäristöineen on tunnettu jo 1950- ja 1960 

lukujen taitteesta saakka litiumpitoisen mineraalin, spodumeenin, esiintymisestä. Aluetta on 

tutkittu eri vuosikymmenillä useassa eri vaiheessa. Tutkimukset ovat johtaneet kymmenien 

spodumeenipegmatiittijuonien ja useiden satojen malmilohkareiden löytymiseen.  

Keliber Oy on suomalainen kaivosyhtiö, joka etsii ja kehittää Keski-Pohjanmaalla litiumrikkaita 

spodumeenipegmatiittiesiintymiä. Yhtiöllä on voimassa oleva kaivoslupa Ullavan Läntässä 

sijaitsevaan esiintymään sekä valtauksia muihin spodumeenipegmatiittiesiintymiin. (lisätietoja: 

http://keliber.fi/)  

Louhittava malmimineraali on spodumeeni (litiumalumiinisilikaatti), josta monivaiheisen rikastus- 

ja jalostusprosessin kautta saadaan erotettua litium litiumsuoloina. Yhtiön päätuote on 

akkulaatuinen litiumhydroksidi, jonka markkinat kasvavat voimakkaasti. Malmin jalostuksessa 

saadaan myös lisäarvoa antavia sivutuotteita. Keliber Oy on kehittänyt litiumesiintymille 

räätälöidyn tuotantoprosessin, jonka avulla on tarkoitus hyödyntää taloudellisesti litiumesiintymiä 

ja luoda edellytyksiä pidempiaikaiselle kaivostoiminnan kehitykselle alueella.  

2.1 Alueen yleiskuvaus 

Nykyisin Keski-Pohjanmaalta löydetyt litiumspodumeenivarannot ovat Euroopan merkittävimpiä. 

Keski-Pohjanmaan yli 500 km2:n laajuisesta litiumprovinssista on tutkittu vain murto-osa. 

Potentiaali uusien litiumesiintymien löytymiseen on merkittävä. Geologian tutkimuskeskuksen 

(GTK) tekemän arvion mukaan Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin alueen tämänhetkiset tunnetut 

mineraalivarannot riittäisivät useiksi kymmeniksi vuosiksi. Periaatteessa koko litiumprovinssi on 

potentiaalista mineraalivarantoaluetta (ks. kuva 2), ja aluetta tutkitaan aktiivisesti.  

 

 

 

Litiumprovinssin 

likimääräinen 

sijainti 

http://keliber.fi/
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Kuva 2. Litiumprovinssi (kuvan lähde: Keski-Pohjanmaan litiumprovinssi ja GTK) 

 

Litiumprovinssi sijoittuu Kaustisen, Halsuan, Kruunupyyn, Toholammin sekä Kokkolan alueille. 

Kaustinen sijaitsee tunnettujen esiintymien sijaintiin nähden keskeisellä paikalla. Tämän 

osayleiskaavan tarkoituksena on mahdollistaa Läntän esiintymän hyödyntäminen. Litiumprovinssin 

alueella on myös muita tunnettuja spondumeeniesiintymiä. Litiumprovinssin alueelta louhittava 

malmi kuljetetaan yhtiön Rapasaaren suunnitteilla olevan louhosalueen läheisyyteen Päivänevan 

alueelle rakennettavalle malmin rikastamolle ja siitä edelleen Kokkolaan sijoitettavaan 

litiumkemiantehtaaseen.  

Tavoitteena on, että louhinta aloitetaan 2024. 
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2.2 Suunnittelutilanne 

2.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista 

alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan tavoitteet on 

otettava huomioon ja niiden toteuttamista edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien 

kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa.  

Valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista vuonna 2000, ja 

tavoitteita on tarkistettu edellisen kerran vuonna 2008. Alueidenkäyttötavoitteet on uudistettu, ja 

uudistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.4.2018.  

Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 

• Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

• Tehokas liikennejärjestelmä 

• Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

• Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

• Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

Kaivostoiminnan suunnittelussa on tärkeää huomioida mm. tavoite alueiden ja yhdyskuntien 

kehittymisestä elinvoimaisina, tavoite luoda edellytyksiä yritystoiminnan kehittämiselle sekä tarve 

ehkäistä ympäristö- ja terveyshaittoja.  

2.2.2 Maakuntakaavat  

Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa tai muutettaessa yleiskaavoja tai ryhdyttäessä muihin 

toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma 

alueiden käytöstä. Maakuntakaavoitusta ohjaavat maakunnan omat tavoitteet, valtakunnalliset 

alueidenkäyttötavoitteet sekä maankäyttö- ja rakennuslaki. Keski-Pohjanmaalla 

maakuntakaavoitusta on tehty vaiheittain. Tällä hetkellä voimassa olevia vaihekaavoja on neljä, 

kun Ympäristöministeriö vahvisti, 4. vaihemaakuntakaavan 22.6.2016. 5. vaihemaakuntakaava on 

vireillä. Kaavat käsittelevät pääasiassa seuraavia teemoja: 

1. vaihemaakuntakaava: täydennys- ja ajantasakaava 

2. vaihemaakuntakaava: soiden monikäyttö, tuulivoimatuotannon ja kaupan palveluverkko, 

muinaismuistot sekä maisema- ja kulttuurikohteet 

3. vaihemaakuntakaava: kaupan palveluverkkoa sekä maa-ainestenottoa ja pohjavesien 

suojelua koskevat aluevaraukset 

4. vaihemaakuntakaava: seudullisesti merkittävän tuulivoiman sijoittuminen, päivitystietoja 

arvokkaista maisema-alueista ja merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä 

5. vaihemaakuntakaava: kaupan palvelurakenteen ajantasaistaminen, seudulliset 

ampumaradat, aluerakenne ja kaivostoiminta 
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Kuva 3. Ote Keski-Pohjanmaan 1., 2., 3. ja 4. vaihemaakuntakaavasta, johon osoitettu Läntän louhosalue.  

1. – 3. vaihemaakuntakaavan merkinnöistä ja määräyksistä on huomioitava Läntän louhosalueen 

suunnittelussa merkintä kaivosalueeksi soveltuvaksi alueeksi ( ) sekä 

turvetuotantovyöhykkeeksi ( ), jonka suunnittelun lähtökohtana tulee olla turvetuotannon 

aiheuttaman vesistön kokonaiskuormituksen vähentäminen. Keski-Pohjanmaan 4. 

vaihemaakuntakaavassa ei louhosalueille ole osoitettu tuulivoimalle soveltuvia alueita eikä muita 

merkintöjä. 

5. vaihemaakuntakaava on vireillä, valmisteluvaiheen (kaavaluonnos) nähtävilläolo oli 24.4.-

24.5.2019. Maakuntahallitus on käsitellyt kaavaehdotuksen materiaalin 16.12.2019. Siinä Länttä 

on merkinnällä kaivosalueeksi soveltuvana alueena (ek 272_731). Merkintä ohjaa 

kuntakaavoitusta, ja alueet toteutetaan yksityiskohtaisemman kaavoituksen ja erillisen 

lainsäädännön (ympäristönsuojelulaki, kaivoslaki, vesilaki) edellyttämien lupien mukaisesti. 

Kartalla vaaleammalla viivoitettu alue on mineraalivarantoalue, johon myös muut louhosalueet 

sisältyvät. Sen kehittämisperiaatteissa todetaan seuraavaa: 

Mikäli alueen mineraalivarojen hyödyntämistä edistetään, sovitetaan toiminta yhteen muun 

maankäytön kanssa ja otetaan huomioon mineraalivarojen hyödyntämisen ympäristövaikutukset 

sekä alueiden erityispiirteet. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varmistuttava siitä, 

etteivät suunnitellut toimenpiteet merkittävästi heikennä Natura -alueiden suojelun perusteena 

olevia luonnonarvoja. Erityistä huomiota tulee kiinnittää vesistövaikutuksiin ja veden laadun 

säilymiseen.  

 

 

Läntän louhosalue 
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Kuva 4. 5. vaihemaakuntakaavakartta, ehdotus 9.12.2019 (Lisätietoja: Keski-Pohjanmaan liitto, 

https://www.keski-pohjanmaa.fi/maakuntakaava-ja-alueiden-kaytto.html) 

 

2.2.3 Yleiskaavat ja asemakaavat  

Louhosalueella ei ole voimassa olevia yleis- tai asemakaavoja.  

Kokkolassa on vireillä strateginen aluerakenneyleiskaavatyö, joka käsittää koko uuden Kokkolan 

kaupunkialueen. Yleiskaavaluonnosta on laadittu vuosina 2011-2012, minkä jälkeen kaavatyö on 

ollut pysähdyksissä. Kaavaluonnoksen laatimista on jatkettu 2017. 

https://www.keski-pohjanmaa.fi/maakuntakaava-ja-alueiden-kaytto.html
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Kuva 5. Ullavanjärven yleiskaavan rajaus suhteessa esiintymien alustaviin osayleiskaavarajauksiin. 

 

Ullavassa on Ullavanjärven yleiskaava, joka on vahvistettu 17.5.1999. Etäisyyttä yleiskaava-

alueesta Läntän esitettyyn kaavarajaan tulee noin 1 km ja muihin alueisiin yli 7 km. Ullavanjärven 

ympärille on kaavoitettu 150 loma-asuntopaikkaa, joista noin 100 on rakennettu. Lisäksi alueella 

on mm. maatilamajoitusta tarjoavia yrityksiä.  

 

  

OUTOVESI-

SYVÄJÄRVI-

RAPASAARI 

LÄNTTÄ 

ULLAVANJÄRVEN YK 
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2.2.4 YVA-prosessi 

Suunnitellun hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan ympäristövaikutusten 

arviointimenettelystä (YVA) annetun lain (YVA-laki, 468/1994) ja –asetuksen (YVA-asetus, 

713/2006) mukaisessa laajuudessa. (Lähde: YVA-ohjelma) 

YVA-selostuksen mukaan tarkasteltavat vaihtoehdot ovat: 

• Vaihtoehto 0: hanketta ei toteuteta 

• Vaihtoehto 1 (VE1), jossa malmia louhitaan Läntän, Syväjärven, Outoveden  ja Rapasaaren 

louhosalueilta ja malmi kuljetetaan käsiteltäväksi Kalaveden tuotantolaitokselle. 

Läntän, Syväjärven ja Outoveden louhosalueiden käsitellyt vedet johdetaan 

Ullavanjokeen ja Rapasaaren louhosalueen vedet johdetaan Köyhäjokeen. Vedet päätyvät 

lopulta Perhonjokeen. Louhosalueittain vesien johtaminen on siis seuraava: 

o Länttä: Lähdeoja — Ullavanjärvi — Vienoja - Ullavanjoki  

o Syväjärvi: Ruohojätvenoja — Rytilampinoja — Vanha Toroja — Ullavanjoki  

o Rapasaari: Metsäojat — Näätinkioja — Kärmeoja — Köyhäjoki  

o Outovesi: Metsäojat — Mato-oja — Ullavanjoki  
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• Vaihtoehto 2 (VE2), jossa malmia louhitaan Läntän, Syväjärven, Outoveden  ja Rapasaaren 

louhosalueilta ja malmi kuljetetaan käsiteltäväksi Kalaveden tuotantolaitokselle.  

Kaikkien louhosalueiden vedet johdetaan Ullavanjokeen ja lopulta Perhonjokeen. 

Louhosalueittain vesien johtaminen on siis seuraava,: 

o Länttä: Lähdeoja — Ullavanjärvi — Vienoja - Ullavanjoki  

o Syväjärvi: Ruohojärvenoja — Rytilampinoja — Vanha Toroja — Ullavanjoki  

o Rapasaari: Ruohojärvenoja — Rytilampinoja — Vanha Toroja — Ullavanjoki 

o Outovesi: Metsäojat — Mato-oja — Ullavanjoki  
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• Vaihtoehdossa 3 (VE3) malmia louhitaan Läntän, Syväjärven, Rapasaaren ja Outoveden 

louhosalueilta ja malmi kuljetetaan Kalaveden tuotantolaitokselle käsiteltäväksi.  

Läntän ja Syväjärven louhosalueiden käsitellyt vedet johdetaan Ullavanjokeen  

ja Rapasaaren sekä Outoveden louhosalueiden vedet johdetaan Köyhäjokeen. Vedet 

päätyvät lopulta Perhonjokeen. Louhosalueittain vesien johtaminen on siis seuraava:  

o Länttä: Lähdeoja — Ullavanjärvi — Vienoja - Ullavanjoki  

o Syväjärvi: Ruohojärvenoja — Rytilampinoja — Vanha Toroja — Ullavanjoki  

o Rapasaari: Metsäojat — Näätinkioja — Kärmeoja — Köyhäjoki  

o Outovesi: Metsäojat — Harijärvenoja — Köyhäjoki 

 

 
 

Osayleiskaavaa edistetään ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) tulosten pohjalta ja 

selostuksesta saadun lausunnon pohjalta (yhteysviranomaisen lausunto annettu 28.6.2018). YVA 

on pohjana osayleiskaavojen vaikutusten arvioinnille. Toteutusvaihtoehtoa ei ole YVA-prosessissa 

valittu, mutta vaihtoehdoilla ei ole merkittävää eroa Läntän alueen maankäytön kannalta. 

Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin laajennuksen YVA-ohjelma on jätetty viranomaiskäsittelyyn 

29.5.2020. Siinä Keliber Oy tarkastelee Syväjärven, Rapasaaren ja Outoveden louhosten 

tuotantomäärien muuttamista sekä rikastamotoimintojen, sisältäen malmin murskauksen ja 

lajittelun sijoittamista Kaustiselle Päivänevan tai Kalaveden alueille. Läntän alue ei ole mukana 

tässä litiumprovinssin laajennuksen YVA-menettelyssä. Lisäksi Keliberin Kokkolan 

litiumkemiantehdashankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on saatu päätökseen. 

Laitos sijoittuu Kokkolan KIP-alueelle (suurteollisuusalue). 
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2.2.5 Natura-arviointi 

Hankkeen vaikutusalueelle sijoittuu Vionnevan Natura-alue (FI1000019), joka on suojeltu sekä 

luonto- että lintudirektiivin mukaisena alueena (SAC & SPA). Hankkeessa on valmistunut Natura-

arviointi (15.9.2017) niistä vaikutuksista, joita louhoksen toiminnalla on Vionnevan Natura-alueen 

luontoarvoihin. Sen johtopäätöksissä todetaan seuraavaa: 

” Natura-tietolomakkeella ja sen vahvistamattomassa täydennysluonnoksessa on Vionnevan 

Natura-alueella merkitty esiintyvän yhteensä 11 lintudirektiivin liitteen I lajia. Natura-alueella 

tehdyssä linnustoselvityksessä alueella havaittiin yhdeksän sellaista lintudirektiivin liitteen I lajia, 

joiden pesiminen alueella on tulkittu vähintäänkin mahdolliseksi, mutta joita ei ole merkitty Natura-

tietolomakkeen tietoihin. Lisäksi alueella tavataan kolmea salassa pidettäväksi luokiteltua 

lintulajia. 

Natura-alueen linnustoon kohdistuvat vaikutukset muodostuvat pääasiassa Rapasaaren louhoksen 

toiminnan aikaisten räjäytysten meluvaikutuksista. Ilman lieventämistoimenpiteitä kohtalaisia 

vaikutuksia arvioidaan kohdistuvan kaakkuriin. Lieventämistoimenpiteiden kanssa kaakkuriin 

kohdistuvat vaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Lisäksi kahteen uhanalaiseksi Ja salassa pidettäväksi 

luokiteltavaan lajiin arvioidaan kohdistuvan kohtalaisia vaikutuksia. Natura-alueen 

direktiiviluontotyypeille ei arvioida aiheutuvan hankkeesta vaikutuksia tai ne jäävät erittäin 

vähäisiksi.  

Vaikutusten lyhytkestoisuuden ja tilapäisen luonteen vuoksi sekä esitetyt lieventävät toimenpiteet 

huomioiden Natura-alueen luontoarvoihin kohdistuvat vaikutukset eivät ole merkittäviä, eivätkä 

ne ole ristiriidassa luonnonsuojelulain 65 § säädösten kanssa. ” 

Metsähallitus ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ovat antaneet lausuntonsa 

(https://www.keliber.fi/sijoittajat/tiedotteet-ja-julkaisut/81D0290AF222E1AE/). Keliber Oy:n 

mukaan Metsähallitus toteaa lausunnossaan, että lieventävät toimenpiteet (myös sensitiivisten 

lajien osalta) ja seurannat huomioiden hankkeen Natura-alueeseen kohdistuvat vaikutukset eivät 

ole merkittäviä, eivätkä ne ole ristiriidassa luonnonsuojelulain 65 § säädösten kanssa. Keliber Oy:n 

mukaan myös ELY-keskus toteaa omassa lausunnossaan, ettei Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin 

louhosalueiden toteuttaminen todennäköisesti merkittävästi heikennä niitä luontoarvoja, joiden 

perusteella Vionnevan Natura 2000 -alue on valittu Natura 2000 -verkostoon. ELY-keskuksen 

mukaan tämä edellyttää, että louhostoiminnan aikana toteutetaan arviointiraportissa esitettyjä 

lieventäviä toimia. 

2.2.6 Muut suunnitelmat  

• voimassa olevat ympäristöluvat 

• liikenneyhteystarkastelut 

• aluesuunnitelmat louhosalueilta (layoutit) 

  

https://www.keliber.fi/sijoittajat/tiedotteet-ja-julkaisut/81D0290AF222E1AE/
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3 Nykytilanne 

Nykytilannetiedot on esitetty tarkemmin oheismateriaalina olevassa raportissa (Louhosalueen 

nykytilanne). Läntän osalta voidaan tiivistetysti todeta seuraavaa: 

Kaava-alueelle ei sijoitu muinaisjäännöskohteita.  

Osayleiskaavoitettavalle alueelle ei sijoitu rakennetun kulttuuriympäristön kohteita tai 

kulttuuriympäristöalueita. 

Louhosalueen lähimaisema on pääosin ihmisen muokkaamaa metsätalousmaisemaa. 

Louhosalueella tai sen lähistöllä ei sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviä 

maisema-alueita. 

Litiumprovinssin maaperä on pääasiassa hiekkaista moreenia, jonka päällä esiintyy paikoitellen 

turvekerroksia. Louhosalueella ei esiinny arvokkaita moreenimuodostumia. Louhosalue kuuluu 

Pohjanmaan liuskekivivyöhykkeeseen kallioperän koostuessa pääosin vulkaanisista kivistä, 

puolipinnallisista kivistä ja metamorfisista kivistä. Louhosalueella ei sijaitse arvokkaita kallioalueita. 

Happamien sulfaattimaiden kartoituksen (2014) tutkimustulosten perusteella alueella ei esiinny 

happamia sulfaattimaita.  

Suunnitellut louhokset sijoittuvat Perhonjoen vesistöalueelle. Louhos- ja sivukivialueiden käsitellyt 

vedet päätyvät lopulta Perhonjokeen. Ullavanjärvi on alueen tärkein vesistö. Louhosalue ei sijaitse 

luokitelluilla pohjavesialueilla. 

Hankealue sijoittuu keskiboreaaliseen metsäkasvillisuusvyöhykkeeseen. Louhosalueelle tyypillisiä 

ovat mänty- ja kuusivaltaiset havumetsät, jotka ovat metsätalouskäytössä. Hankealueen suot ovat 

ojitettuja ja puustoisia, joiden lisäksi esiintyy pienehköjä ojitusten ympäröimiä ojittamattomia 

suoalueita.  

Läntän alueelle ei sijoitu luonnon kannalta merkittäviä kohteita. Osayleiskaava-alueella ei ole 

luonnonsuojelualueita tai vastaavia. Alueella ei ole havaittu luonnonsuojelulain tai vesilain 

mukaisia suojelukohteita, uhanalaisia, silmälläpidettäviä tai erityisesti suojeltavia, rauhoitettuja 

eikä luontodirektiivin liitteissä II ja IV lueteltuja kasvilajeja. Lähin Natura-alue 

(soidensuojeluohjelman kohde) on Vionneva Rapasaarten länsipuolella.  

Liito-oravaselvityksessä tehtyjen havaintojen perusteella voidaan arvioida liito-oravan 

esiintyminen suunnitelulla kaivosalueilla sekä sen lähiympäristöissä epätodennäköiseksi. 

Louhosalueen merkitys lepakoille arvioidaan vähäiseksi. Viitasammakkoja ei ole havaittu Läntän 

alueella.  

Pesimälinnustoselvitysten mukaan Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin hankealueiden 

pesimälajistossa heijastuu hankealueilla harjoitettu metsätalous ja soiden ojitukset. Alueen 

pesimälinnusto koostuu valtaosin Keski-Pohjanmaan alueen yleisistä ja runsaista metsälajeista. 

Hankealueiden kartoituslaskennoissa ei havaittu varsinaisesti uhanalaisia lajeja, mutta 

vaarantuneeksi luokitellun mehiläishaukan pesimistä Läntän hankealueella tai sen läheisyydessä ei 

voida sulkea pois. Silmälläpidettäviä lajeja ja alueellisesti uhanalaisia lajeja havaittiin hankealueilla. 

Hankealueilla ja niiden vaikutusalueilla esiintyy niukasti pesimälinnustoltaan potentiaalisesti 

arvokkaita linnustokohteita. Vaikutusalueen päiväpetolinnusto on monipuolinen ja sisältää neljä 

uhanalaista, vaarantuneeksi luokiteltua lajia; mehiläishaukka, maakotka, hiirihaukka ja 

sinisuohaukka. Suolajisto on runsain Vionnevan alueella, jossa esiintyy vaateliaista suolajeista mm. 

metsähanhea. 
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Louhosalue sijaitsee asuttujen alueiden ulkopuolella. Läntän louhokselle on lähimmältä 

asutukselta yli kilometri. Lisäksi Läntän alueella on käytössä olevia peltoja sekä 

metsätalouskäytössä olevia alueita.  

Kaivostoiminnan malmikuljetukset tehdään kantatietä 63 pitkin. Tiellä liikennemäärät ovat 

valtakunnallisia ja alueellisia tasoja pienempiä. Länttään liikennöidään Läntäntien yhdystien 

(18097) kautta. Tällä tiellä kokonaisliikennemäärä on lähellä valtakunnallista ja alueellista tasoa, 

mutta raskaan liikenteen määrä on hieman keskimääräistä suurempi. Läntäntien varrella on 

kyläalueita eli paikoitellen melko runsaastikin asutusta sekä Rahkosen koulu.  

Läntän alueella on paikallistietä mukaileva sähkölinja. Muuta yhdyskuntatekniikkaa louhosalueella 

ei ole. 

Louhosalueella tai kuljetusreittien lähistöllä ei sijaitse virallisia virkistysalueita tai -reittejä.  
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4 Tavoitteet 

4.1 Maankäyttö- ja rakennuslain asettamat tavoitteet 

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön 

yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaavassa esitetään 

tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet rakentamisen ja muun 

maankäytön perustaksi. 

4.2 Valtakunnalliset tavoitteet 

Litiumin kysyntä on kasvussa mm. sähköautomarkkinoiden ansiosta. Euroopan suurimmat 

hyödynnettävissä olevat litiumesiintymät ja litiummalmipotentiaali sijaitsevat Kaustisella ja 

Kokkolassa. Keliber Oy:n hanke on toteutuessaan litiumin osalta Euroopan ensimmäinen kaivos ja 

tuotantolaitos, joka tuottaa akkulaatuista litiumhydroksidia sopdumeenipegmaattimalmista. 

Toteutumisen voidaan lisäksi arvioida olevan merkittävää taloudellisessa mittakaavassa paitsi 

alueellisesti myös valtakunnallisesti (YVA-selostus). 

Suomen energia- ja ilmastostrategian mukaisesti pitkän aikavälin tavoitteena on hiilineutraali 

yhteiskunta. Ilmaston lämpenemistä aiheuttavista kasvihuonekaasupäästöistä noin 80 % on 

peräisin energian tuotannosta ja kulutuksesta, kun mukaan luetaan liikenne. Energiapolitiikassa 

huomiota kiinnitetään toimitusvarmuudesta huolehtimiseen sekä yhteiskunnan kilpailukyvyn 

tukemiseen. Liikenteen osalta tärkeäksi nousee mm. liikenteen energiankulutus, mikäli sitä 

katetaan uusiutuvalla energialla. Myös päästövähennystavoitteet tarkoittavat uusia teknologioita, 

esim. sähköautoja liikenteen osalle enenevässä määrin. (Energia- ja ilmastotiekartta 2050). 

4.3 Viranomaisten tavoitteet 

Maakuntaohjelmassa (2040) yhtenä merkittävänä tulevien vuosien tavoitteena mainitaan 

alueellisen kaivostoiminnan käynnistäminen ja siihen liittyvän arvoketjun ja prosessien tukeminen. 

Tavoitteena on mahdollistaa kaivostoiminta niin, että luontoarvoja ei vaaranneta, erityisesti 

läheisen Natura-alueen osalta.  

4.4 Toimijan tavoitteet 

Keliber Oy:n tavoitteena on hyödyntää alueen luonnonvaroja louhimalla malmia ja kuljettamalla 

sitä yhtiön rikastamolle ja edelleen Kokkolaan litiumkemiantehtaalle. Malmista tuotetaan 

litiumhydroksidia.  

Tavoitteena on, että mahdollisimman suuri osa louhoksella muodostuvista kaivannaisjätteistä 

hyödynnetään. Maa-aineksia hyödynnetään louhosalueiden rakentamisessa sekä maisemoinnissa, 

ja sivukiviä voidaan toimittaa myös louhosalueiden ulkopuolelle hyötykäyttöön (esim. 

maarakentamiseen). Näin voidaan korvata neitseellisiä luonnonvaroja.  

4.5 Asukkaiden ja maanomistajien tavoitteet 

Asukaskyselyn perusteella reilu neljännes vastanneista ei kannata kaivoshanketta, loput 

kannattavat hanketta (osa tietyin varauksin/muutoksin) ja osalle hankkeella ei ole suurta 

merkitystä. Liikenteen (kuljetusreittien, tiestön hoito) osalta nähdään mahdolliset kielteiset 

vaikutukset, vesistöjen suojelu nousee myös esille. Lisäksi vastaajat odottavat kielteisiä vaikutuksia 

maisemaan, kasvillisuuteen ja eläimistöön, turvallisuuteen sekä ihmisten terveyteen ja 
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hyvinvointiin. Toisaalta alueen talouteen ja elinkeinotoimintaan sekä liikkumismahdollisuuksiin 

odotetaan positiivisia vaikutuksia. Myönteisiä vaikutuksia odotetaan myös alueen imagoon, 

viihtyisyyteen ja palvelutarjontaan. 

 

5 Osallistuminen ja vuorovaikutus 

Osallisia ovat ne, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Tässä 

osayleiskaavatyössä osallisia ovat: 

• alueen maanomistajat 

• Kokkolan kaupungin asukkaat sekä toimijat (mm. yrittäjät, yhdistykset) 

• Kokkolan hallintokunnat 

• Naapurikunnat: Kaustinen, Kruunupyy, Halsua, Lestijärvi, Toholampi, Kannus, Kalajoki ja 

Luoto 

• Viranomaiset: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan ELY-keskus, Keski-Pohjanmaan 

liitto, Pohjanmaan liitto, Metsähallitus, Museovirasto, Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren 

pelastuslaitos, Tukes 

• yhdyskuntatekniikka (Fingrid Oyj, Trafi) 

 

 

5.1 Suunnittelun vaiheet 

• Osayleiskaavatyön pohjustus; 1. työpalaveri 14.10.2015 

• Maanomistajatilaisuus 17.11.2015 

• Työpalaveri 25.11.2015 

• Kaavoituspäätökset: Kokkola KH 7.12.2015 § 622, Kaustinen KH 17.8.2015, §154 

• Työpalaveri 13.1.2016 

• 1. viranomaisneuvottelu 19.1.2016  

• Työpalaveri 20.9.2017 

• Työpalaveri 21.2.2018 

• Yleisötilaisuus 27.3.2018 (yhteinen YVA-tilaisuuden kanssa) 

• Kaavan valmisteluvaiheen nähtävilläolo (kaavaluonnos) 26.4.-28.5.2018 

• 2. viranomaisneuvottelu 15.5.2018 

• Työpalaveri 12.9.2018 

• Kaavaehdotuksen nähtävilläolo 21.2.-26.3.2019 

• 2. viranomaisneuvottelu 29.5.2019 

• Viranomaistyöneuvottelu 3.9.2019 

• Kaavakokous 14.5.2020 

• 06/2020 päätös selvittää mahdollisuus sijoittaa rikastamo Päivänevan alueelle 

• Työpalaveri 25.8.2020 

• Työpalaveri 3.6.2020 

• Läntän alueen osayleiskaavan eriyttäminen, hyväksymiskäsittelyt 

 

Työpalavereilla tarkoitetaan ohjausryhmän kokoontumisia. 
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6 Osayleiskaava 

Yleiskaavaa laadittaessa otetaan huomioon maakuntakaava(t). Muita huomioon otettavia 

asiakokonaisuuksia (MRL 39 §), jotka tässä kaavatyössä erityisesti korostuvat, ovat olemassa 

olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö, mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri 

väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön, kunnan elinkeinoelämän 

toimintaedellytykset, ympäristöhaittojen vähentäminen sekä rakennetun ympäristön, maiseman 

ja luonnonarvojen vaaliminen.  

Lisäksi kaivostoiminnan vaikutusalueella asuvien ihmisten sekä elinkeinotoiminnan osalta tulee 

pyrkiä minimoimaan kaivostoiminnan haitat myös mahdollisin yleiskaavallisin keinoin, esim. 

suojarakenteita ja tiestön linjauksia määritettäessä. 

6.1 Kaivostoiminta 

(lähde: YVA-selostus) 

6.1.1 Rakentamisvaihe  

Rakentamisvaiheessa louhosalueelta poistetaan puustoa ja pintamaita rakentamisen 

edellyttämässä laajuudessa. Louhosalueelle rakennetaan sisäiset tiestöt, kenttä- ja läjitysalueet, 

vesienkäsittelyrakenteet sekä muu tarvittava infra (mm. sähkölinjat). Sisäiset kenttä- ja tiealueet 

rakennetaan murskepintaisina. 

Pintamaiden poistettava moreeni hyödynnetään louhosalueiden rakentamisessa (esim. pato- ja 

tierakenteet). Muut maa-ainekset läjitetään ja hyödynnetään tarpeellisissa rakenteissa 

toimintavaiheessa sekä viimeistään toiminnan päättymisen jälkeen maisemoinnissa.  

Alueelle kaivetaan ojat vesien johtamiseksi hyödyntäen mahdollisuuksien mukaan olemassa olevia 

ojia ja pinnanmuotoja.  

6.1.2 Toimintavaihe  

Toimintavaiheessa louhosalueella louhitaan malmia avolouhintana. Louhintamenetelmänä tullaan 

käyttämään pengerlouhintaa, jossa louhinta etenee penkerein (tasoittain) ylhäältä alaspäin. Tasot 

yhdistetään toisiinsa ajoreitein (rampein), joita pitkin louhittava malmi ja sivukivet kuljetetaan 

dumppereilla tai kuorma-autoilla murskaus- tai varastoalueelle tai sivukivialueelle. Kiviaineksen 

irrottaminen tapahtuu poraamalla ja räjäyttämällä. Louhintatöitä tehdään ympäri vuoden 

arkipäivisin kello 7-22 välisenä aikana, räjäytyksiä on keskimäärin kerran päivässä. Arvio 

louhintamääristä, avolouhoksen pinta-alasta ja syvyydestä: 

 

Louhostoiminta on tarkoitus aloittaa Syväjärven louhokselta. 

Louhosalueelta poistettavat maa-ainekset läjitetään louhosalueelle ja hyödynnetään 

mahdollisuuksien mukaan louhosalueen rakentamisessa ja maisemoinnissa. Sivukivi käytetään 

mahdollisuuksien mukaan hyödyksi alueen maarakennustöissä tai läjitetään erilliselle sivukiven 
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läjitysalueelle. Sivukiveä pyritään hyödyntämään myös lähialueiden rakentamisessa (esim. 

maanrakentaminen, muu hyötykäyttö). Sivukiven murskaus suunnitellaan tarpeen mukaan 

erikseen. Louhostoiminnan päätyttyä, mikäli kaikkea läjitettyä sivukiveä ei ole saatu myydyksi tai 

muuten hyödynnettyä, maisemoidaan ne todennäköisesti sivukiven läjitysalueille. Läjitysalueiden 

ympärille kaivetaan eristysojat estämään ympäristöstä tulevien valumavesien pääsy 

sivukivialueelle. Alueella muodostuvien vesien käsittely ja johtaminen hoidetaan siten, että 

louhosalueilla muodostuvat likaantuneet vedet käsitellään louhosalueilla, minkä jälkeen ne 

johdetaan ympäristöön.  

Ennen varastointia ja rikastusta malmi murskataan sopivaan raekokoon rikastusta varten. 

Louhoksilla louhittu malmikivi esimurskataan joko louhoksilla (mobiilimurskaus) tai rikastamolla. 

Malmia ei pääsääntöisesti varastoida rikastamolla, mutta siellä pidetään pieni noin 1-2 viikon 

tuotantoa vastaava määrä varmuusvarastona. 

Tuotantoprosessi koostuu päävaiheittain läpikäytynä louhinnasta, murskauksesta, jauhatuksesta, 

rikastuksesta, kiderakenteen muutoksesta ja liuotuksesta.  

Kaivostoiminnassa käytetään erilaisia räjähdys- ja polttoaineita sekä muita kemikaaleja, joita 

varastoidaan louhosalueella. Alueella säilytetään varastosäiliöissä riittävä määrä kaivoskoneiden 

tarvitsemaa polttoöljyä ja dieselöljyä.  

Alueelle rakennetaan myös toimisto- ja sosiaalitilat siirrettävillä tilapäisillä rakennuksilla.  

Pölyäviä tiealueita ja tuotantokenttiä kastellaan tarvittaessa vedellä ja mahdollisesti kalsiumklori-

diliuoksella. Myös muita liukkaudentorjunta- ja pölynsitomisaineita voidaan käyttää. 

Pintamaa-aines koostuu pääosin moreenista, sorasta ja turpeesta. Pinta- ja irtomaat läjitetään 

erillisille niille varatuille alueille louhosten läheisyyteen. Maa-ainesta tullaan hyödyntämään 

soveltuvin osin maarakentamisessa ja alueen muotoilussa kaivostoiminnan loputtua. Mahdollisesti 

ylijäävät maa-ainekset muotoillaan siten, että ne eivät aiheuta turvallisuusriskiä ja sopeutuvat 

maisemaan. Louhosalueella muodostuville kaivannaisjätteille ei ole muita vaihtoehtoisia 

sijoituspaikkoja. Kaivannaisjätteiden määrät ovat suuria.  

6.1.3 Vesien käsittely  

Louhosalueella syntyy ennen alueelta poisjohtamista käsittelyä vaativia vesiä lähinnä louhoksen 

kuivanapito- ja louhosvesistä, sekä sivukivialueen hulevesistä, jotka ovat haitta-ainepitoisuuksien 

perusteella ns. laimeita vesiä. Käsiteltävien vesien muodostuminen minimoidaan estämällä alueen 

ulkopuolisten vesien pääsy toiminta-alueille ojitusten avulla. 

Louhoksen louhos- ja kuivanapitovedet tarkoittavat louhoksesta pois pumpattavaa vettä, joka 

koostuu kalliossa olevasta vedestä sekä louhokseen valuvasta sade- ja sulamisvedestä. 

Sivukivialueen vedet muodostuvat alueelle satavasta vedestä jotka valuvat pintavaluntana tai 

suotautuvat läjitysalueita ympäröiviin keräilyojiin, josta vedet johdetaan edelleen käsittelyyn. 

Alueella syntyvien vesien määrä riippuu mm. alueen sadannasta, avolouhoksen sekä sivukivialueen 

pinta-alasta sekä louhokseen kerääntyvän pohjaveden määrästä. 

Vesienkäsittely ja vesienkäsittelyalue koostuvat selkeytys- ja laskeutusaltaista sekä 

pintavalutuskentistä. Louhosvedet ja sivukivialueilta kerätyt vedet johdetaan erikseen 

rakennettaviin selkeytysaltaisiin, josta vedet johdetaan edelleen luonnollisena suotoalueena 

toimiville suoalueille (ns. pintavalutuskentille), jolloin vesien sisältämä kiintoaines saadaan 

poistettua vedestä ennen johtamista vesistöihin.  
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Vesien johtamista alapuolisiin vesistöihin tapahtuu kaikkina vuodenaikoina, painottuen kuitenkin 

mm. kevään lumen sulamisen, syyssateiden tai kesän rankkasateiden aiheuttamiin tulva-aikoihin. 

Talvikuukausien alivirtaama-aikoina louhosalueen vesien johtamista pidetään vähäisenä ja 

tasaisena.  

6.1.4 Liikenne  

Malmin kuljetusreitti Läntästä Rapasaaren viereiselle päivänevalle kulkee rakennettavan 

tieyhteyden ja Toholammintien sekä Läntäntien kautta. Kartalla mukana Kalavesi, johon 

rikastamon oli alun perin tarkoitus sijoittua: 

 

Myös muut kuljetukset toteutetaan samoja reittejä. Läntän louhosalueen kohdalle rakennetaan 

yhdystielle uusi linjaus.  

Nykyiset liikennemäärät aiheuttavat asuinrakennusten melun ohjearvon (55 dB) ylityksen 

seitsemällä ja lomarakennusten (45 dB) kuudella rakennuksella.  Malminkuljetukset ja yleinen 

liikenne aiheuttavat ennusteen mukaan jatkossa melun ohjearvon (55 dB) ylityksen yhdeksän 

asuinrakennuksen kohdalla, lomarakennusten osalta tilanne pysyy nykyisellään.  

6.1.5 Toiminnan päättyminen  

Toiminnan päätyttyä louhosalue suljetaan. Louhosalue saatetaan yleisen turvallisuuden 

edellyttämään tilaan. Alue kunnostetaan, siistitään ja maisemoidaan. Louhosalueelta poistetaan 

rakenteet tarvittavilta osin. Avolouhoksen kohdalle muodostuu järvi. 
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6.2 Osayleiskaavan kuvaus 

Louhosalueen kartta ja kuvaus YVA-selostuksesta: 

 

Läntän louhosalueen pinta-ala on kokonaisuudessaan noin 95 ha, josta avolouhoksen pinta-ala on 

noin 8,9 ha (400 m x 200 m).  

Louhosalueelle kuljetaan Läntäntietä (yhdystie 18097) pitkin. Louhos sijoittuu nykyisen 

tielinjauksen päälle, minkä vuoksi tietä joudutaan siirtämään. Ulkopuolisten pääsy louhosalueelle 

estetään porteilla. Louhosalueelle rakennetaan myös tarvittava sisäinen tiestö sekä sähköliittymä 

lähimmältä sähkölinjalta. Alueelle asennetaan porakaivo. Avolouhos aidataan. 

Läjitysalueet perustetaan luontaisen moreenikerroksen päälle, sivukivet eivät tutkimusten mukaan 

ole happoa tuottavia.  

Louhosalueen ulkopuoliset vedet johdetaan ympärysojia pitkin Lähdeojaan. Louhosalueella 

läjitysalueilla, murskausalueella, huoltoalueella sekä malmin varastointialueella muodostuvat 

vedet kerätään kokoojaojia pitkin selkeytysaltaaseen, josta ne menevät pintavalutuskentän kautta 

Lähdeojaan. Avolouhoksen kuivatusvedet pumpataan louhosvesien esiselkeytysaltaaseen ja 

edelleen louhosvesien selkeytysaltaaseen, josta ne johdetaan pintavalutuskentän kautta 

Lähdeojaan.  

Selkeytysaltaan ympärille rakennetaan moreenista tulvapenkereet. Allas on noin 80 m pitkä ja 20 

m leveä syvyyden ollessa 1,5-2 m. Selkeytysallas rakennetaan louhosvesien selkeytysaltaan 

pohjoispuolelle. Myös louhosvesien selkeytysaltaan ympärille rakennetaan moreenipenkereet, 

jonka päälle altaan puolelle asennetaan bentoniittimatto. Penkereen korkeus on noin 3 m ja harjan 

leveys noin 3 m. Allas on noin 60 m pitkä ja 15 metriä leveä, vesisyvyyden ollessa noin 1,9 m.  

Pintavalutuskenttä pidättää kasvillisuuden ja turpeen avulla itseensä liukoisia ravinteita ja 

kiintoainesta estäen niiden kulkeutumisen vesistöön. Pintavalutuskenttä on noin 1,3 ha, ja sitä 

ympäröi 0,5 m korkea penger. Lisäksi alueelle rakennetaan tulvapenger selkeytysaltaan 

pohjoispuolelle sekä penger avolouhoksen ympärille.   
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6.3 Osayleiskaavamääräykset 

Yleiskaavamääräyksissä viitataan ympäristö- ja vesitalouslupaan, jonka mukaisesti vesienkäsittely 

tulee tehdä. Vesienkäsittelyä ei määritetä osayleiskaavassa. 

Alueen turvallisuus tulee huomioida aitauksilla. Lisäksi todetaan, että alueella saa varastoida 

räjähdysaineita. Paikkaa ei ole esitetty mm. turvallisuussyistä. Varastointi- ja läjitysalueiden 

rakenteet määritetään tarkemmin ympäristö- ja vesitalousluvassa. 

Määräyksissä halutaan myös korostaa sitä, että alueen nykykäyttö voi jatkua siihen saakka, kun 

kaivosyhtiö saa alueet hallintaansa. Kaivostoiminnan päätyttyä alueen käyttö tulee pohtia 

uudelleen. Kaivoksen lopettamiseen liittyvästä vakuudesta sekä muista lopettamiseen liittyvistä ja 

lopettamisen jälkeisistä velvollisuuksista tulee antaa määräykset kaivosluvassa.   

YLEISKAAVAMÄÄRÄYKSET: 

 

6.4 Osayleiskaavamerkintöjä 

Kaivosalueet ja niiden erityisominaisuudet 

Kaivosalueeksi on rajattu suunniteltu kaivospiirin alue. Sen sisälle sijoittuvat louhostoiminnan 

tarvitsemat alueet ja rakenteet. Alueelle saa rakentaa määräaikaisesti rakennuksia tai rakennelmia, 

joiden rakennusoikeusmääräksi on esitetty 5 000 k-m2. Kaivosalueen sisällä olevat rakennusten ja 

rakennelmien alueet, varastointi- ja läjitysalueet sekä pintavalutuskentät on esitetty ohjeellisina, 

sillä sijainti voi hieman muuttua, mutta pysyy kuitenkin kaivosalueen rajojen sisällä. Läjitysalueiden 

maksimikorkeudet on esitetty kuitenkin määräävinä maisemavaikutusten vuoksi, jotta voidaan 

seurata ja valvoa, etteivät vaikutukset kasva arvioidusta. Liikenteen tarpeisiin varataan maa- ja 

metsätalousalueita kaivoksen apualueiksi. 
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Osayleiskaavassa kaivostoiminnot on esitetty ohjeellisina, minkä vuoksi pölyn leviämistä ei ole 

käsitelty kaavamerkinnöin. 

 

Muut alueet 

Alueella on maa- ja metsätalousalueita louhosalueiden ulkopuolella, mutta toiminnan 

vaikutusalueilla. 

 

 

Liikenne ja yhdyskuntatekniikka 

Alueella on olevaa tieverkkoa, jota hyödynnetään. Yhdystie Läntän kohdalla siirretään. 

Louhosalueelle ja pääsyreiteille rakennetaan uusia teitä, joilla kulku voidaan estää portein. Alueella 

tarvitaan sähköä, mitä varten tulee tehdä sähkölinjoja. Voimalinjoja ei tarvita. 

Läntän uuden yhdystien osalle, korkeimmalle kohdalle louhoksen kohdalla, olisi hyvä saada 

pysähtymispaikka, josta kiinnostuneet voisivat nähdä louhosalueen ja toiminnan turvallisesti. 
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6.5 Tavoitteiden toteutuminen 

Osayleiskaavassa on näytetty tavoitellun kehityksen periaatteet ja maankäytön ratkaisut 

louhostoiminnan mahdollistamiseksi. Luontoarvot on pystytty huomioimaan riittävällä tasolla, 

mikä minimoi osayleiskaavojen haittoja. Kaavaratkaisu mahdollistaa louhostoiminnan sekä 

kiviaineksen säilömisen joko louhosalueella tai käytön muualla.  

6.6 Luonnosvaiheessa osayleiskaavasta saatu palaute ja sen vaikutukset kaavatyöhön 

Osayleiskaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä 26.4.-28.5.2018 välisen ajan. Luonnoksesta saatiin 

yksi mielipide ja 10 lausuntoa. Palaute ja vastineet ovat kaava-aineiston liitteenä. 

Useassa palautteessa tuotiin esille huoli kaivostoiminnan vesistövaikutuksista. Asia käsitellään 

ympäristö- ja vesitalousluvassa, johon kaavamääräyksissä on viittaus.  

Lisäksi pohdittiin YVA-prosessin ja kaavoituksen yhtäaikaisuuden vaikutuksia, jotka 

kaavaprosessissa on nähty myönteisenä mahdollisuutena mm. vuorovaikutuksen ja vaikutusten 

arvioinnin kannalta. Lisäksi pohdittiin puuston säilymisen varmistamista kaivosalueiden 

ulkopuolella. Kaavan suositus nähdään kuitenkin riittäväksi.  

Lausuntojen pohjalta selostusta on täydennetty mm. tavoitteiden ja vaikutusten arvioinnin osalta. 

Kaavamerkintöjä ja -määräyksiä on tarkistettu mm. prosessin aikana päivittyneiden 

aluesuunnitelmien pohjalta.  

6.7 Ehdotusvaiheessa osayleiskaavasta saatu palaute ja sen vaikutuksen kaavaratkaisuun 

Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä 21.2.-26.3.2019 välisen ajan. Ehdotuksesta saatiin 11 

lausuntoa muttei yhtään mielipidettä. Lausuntojen pohjalta pidettiin työneuvottelu toukokuussa 

2019.  

Lausuntojen ja työneuvottelun pohjalta osayleiskaavamääräyksistä poistettiin viimeinen kohta, 

joka käsitteli kaavojen kumoamista. Asiaa on käsitelty tässä kaavaselostuksessa, kaivoslaki 

määrittää kaivostoiminnan jälkitoimenpiteet minkä vuoksi niitä ei nähty tarpeelliseksi määrätä 

osayleiskaavassa.  

Kaavatyön ohessa laadittiin liikenteellinen selvitys, joka käsittelee kaivostoiminnan lisäksi 

maakuntatasolla kaupallisen toiminnan liikenteellisiä vaikutuksia. Selvitys koskee osayleiskaavan 

vaikutusaluetta, ja siinä voi tulla esille tarvittavia toimenpiteitä louhosten kuljetusreiteille.  
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7 Osayleiskaavan vaikutusten arviointi 

Osayleiskaava-alue on rajattu siten, että se sisältää louhinnasta aiheutuvien lähivaikutusten (esim. 

melu- ja pölyvaikutukset) alueet. Lähivaikutusalueen lisäksi kaivostoiminnalla on vaikutuksia 

hyvinkin laajalle alueelle mm. liikenteen kautta sekä työllisyys- ja talousvaikutusten ansiosta.  

 

 

Kuva 6. Esiintymäalueen osayleiskaavan rajaus. 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain, MRL 9 §:n ja -asetuksen, MRA 1 §:n mukaisesti vaikutukset arvioidaan 

liittyen  

1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 

3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin 

4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen 

5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön 

Osayleiskaava perustuu YVA-selostuksessa esitettyihin selvityksiin ja vaikutuksiin sekä mahdollisiin 

muissa selvityksessä esille nousseisiin vaikutuksiin, joita tarkennetaan tarvittavilta osin.  

Louhosten merkittävimpiä ympäristövaikutuksia ovat yleensä:  

• louhoksen ja läjitysalueiden vaikutus maisemaan, alueen luonnonoloihin, maankäyttöön 

sekä hydrologiaan,  

• louhinnan ja räjäytysten vaikutukset ihmisiin ja lähiympäristöön (melu, pöly, tärinä),   

• vesien johtamisjärjestelyjen vaikutus vesistöjen hydrologiaan ja vedenlaatuun sekä  

• liikenteen lisääntymisen vaikutukset.  

Louhostoiminnan vaikutuksia lähimpiin asutuksiin pyritään vähentämään jättämällä 

mahdollisuuksien mukaan asutuksen ja louhoksen väliin esim. metsäinen vyöhyke estämään melu- 

ja pölypäästöjen leviämistä. Mikäli tarve vaatii, rakennetaan louhosalueelle esim. meluvalleja. 

Louhinnasta ja kuljetuksesta syntyvää pölyämistä vähennetään tarvittaessa kastelun ja kemikaalien 

avulla. 
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Läjitysalueiden maisemahaittoja vähennetään mm. maakasojen maisemoinnilla ja muotoilemalla 

alueet mahdollisimman luonnonmukaiseen muotoon. Mahdollisia louhos- ja sivukivialueiden 

vesien vaikutuksia estetään ja vähennetään johtamalla vedet selkeytysaltaiden tai muiden 

vesienkäsittelyrakenteiden kautta vesistöön. 

Seuraavassa on esitetty tiivistetysti keskeiset vaikutukset, jotka on kuvattu tarkemmin 

kaavaselostuksen oheismateriaalina olevassa raportissa (Vaikutusten arviointi) sekä YVA-

selostuksessa.  

7.1 Vaikutukset maisemaan 

Louhosalueen rakentaminen muuttaa maisemaa ja alueen luonnetta itse louhosalueella sekä 

lähiympäristössä. Toiminta-aikana näkyvimmän maisemavaikutuksen aiheuttavat sivukivialueet, 

mutta toiminnan päätyttyä maisemoinnin ansiosta läjitysalueet todennäköisesti näyttäytyvät 

polveilevana metsänreunana kauempaa katsottuna. Maisemalliset vaikutukset jäävät siis vähäisiksi 

lukuunottamatta louhosalueita ja välitöntä lähiympäristöä. Toiminnanaikaiset vaikutukset ovat 

lisäksi lyhyitä kestoltaan. Läntän osalta maisemavaikutukset läheisen Ullavanjärven alueelle 

jäänevät myöskin vähäiseksi, vaikka näkymiä tulisikin, mikäli alue maisemoidaan YVA-selostuksessa 

esitettyjen havainnekuvien mukaisesti. 

Toiminnan päätyttyä alueet maisemoidaan, jolloin alueet voivat sulautua maisemaan, mutta täysin 

aiemman kaltaista tilannetta ei saavuteta. Sivutuotteiden sijoitusalueilla ja louhoksella on siis 

pitkäaikainen, osin pysyvä maisemallinen vaikutus. 

Tiestön vahvistaminen ja uuden tiestön rakentaminen vaikuttavat vain lähimaisemaan puustoa 

kaadettaessa. Uudet tieosuudet sijaitsevat rakentamattomilla alueilla keskellä talousmetsää, joten 

vaikutus on vähäinen. Mikäli sähkölinja toteutetaan tiestön yhteyteen, maisemavaikutus ulottuu 

entistä pienemmälle alueelle. 

Kuvat YVA-selostuksesta: 
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7.2 Vaikutukset luonnonympäristöön 

7.2.1 Vaikutukset kallio- ja maaperään 

Louhostoiminta vaikuttaa alueen maa- ja kallioperään, koska toiminnan aikana alueelta poistetaan 

pintamaat sekä louhitaan malmia ja sivukiveä. Vaikutukset ovat suuria, mutta paikallisia ja 

kohtalaisen pienialaisia. Kallioperä voi toiminnan päätyttyä rapautua tai rakoilla aiempaa 

herkemmin. Alueen rakentaminen muuttaa luonnontilaista maaperää, millä on vaikutuksia 

valuntaan, kasvillisuuteen, eläimistöön sekä lyhytaikaisesti pölyämiseen.  

Louhinnassa käytettävien räjähdekemikaalien vaikutukset maa- ja kallioperään arvioidaan 

vähäisiksi. 

7.2.2 Vaikutukset vesistöihin ja pohjaveteen  

Hankkeen keskeisimpiä vaikutuksia ovat vesistöihin kohdistuvat vaikutukset. Yleisesti vaikutukset 

ovat sekä hydrologisia (vesien virtaamat, vesipinnan vaihtelut, viipymät) että laadullisia. Alueella 

muodostuvien vesien määrä riippuu sääolosuhteista, eli pääosin sadannasta.  

Rakentamisvaiheessa louhosalueella tehtävät toimenpiteet muuttavat alueen vesitaloutta lisäten 

valuntaa ja vesistöön kohdistuvaa kiintoainekuormitusta sekä sameutta. Toiminta-aikana 

ympäristöön johdettavat vedet voivat lisätä ravinnekuormitusta ja aiheuttaa pieniä muutoksia 

vesieliöiden elinoloihin huonontamatta kuitenkaan vesistön tilaa. Toiminnan päätyttyä 

vesistövaikutukset vähenevät olennaisesti. 

Toiminnan vaikutukset kohdistuvat Ullavanjärveen ja Ullavanjokeen. Virtavesissä aineiden 

kulkeutuminen ja sedimentoituminen vaihtelevat virtaamien mukaan. Toiminnan ei arvioida 

muuttavan jokien hydrologisia oloja. Hankealue ei sijaitse luokitelluilla pohjavesialueilla, minkä 

vuoksi haitallisia pohjavesivaikutuksia ei ole ennakoitavissa.  

Louhostoiminnassa käytetään räjähdysaineita, työkoneissa polttoaineita sekä vesienkäsittelyssä 

tarvittaessa saostuskemikaaleja. Räjähdysaineet säilytetään ja varastoidaan louhosalueella 
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asianmukaisissa suojatuissa ja valvotuissa tiloissa. Myös poltto- ja dieselöljy varastoidaan 

louhosalueelle asianmukaisin turvalaittein. Lisäksi liukkauden torjuntaan ja pölynsidonta-aineena 

joudutaan mahdollisesti käyttämään suolaa (lähinnä kalsiumkloridia), joka varastoidaan myös 

alueella. Pölyämistä estetään myös kastelemalla. 

7.2.3 Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön  

Rakentamisvaiheessa louhosalueiden rakenteiden kohdalla elinympäristöt häviävät lajeineen. 

Avolouhoksen toteuttaminen kuivattaa osin lähialuetta, mikä vaikuttaa kasvien kasvuolosuhteisiin. 

Myös louhostoiminnan melu häiritsee sille herkkiä eläimiä aiheuttaen pakenemis- ja 

välttämisreaktioita ja voi siten vaikuttaa eläinten esiintymisalueiden laatuun ja laajuuteen. Melu 

voi vaikuttaa myös eläinten viestintään ja sitä kautta mm. pariutumiseen. Pölyäminen voi haitata 

kasvillisuutta ja eläimistöä suurina määrinä, mutta suuria määriä esiintyy vain päästölähteen 

vierellä. Käsiteltyjen vesien johtamisella louhosalueilta ympäristöön ei arvioida aiheutuvan 

vaikutuksia kasvilajeille ja luontotyypeille. Louhosalue on pinta-alallisesti pieni, ja toiminnan 

päätyttyä alue palautuu eläimistön elinympäristöksi, joten vaikutus eläimistölle on pieni. Myös 

linnustovaikutukset arvioidaan pieniksi.  

Perhonjokea ja sen sivu-uomia (Köyhäjoki, Ullavanjoki) voidaan pitää kalataloudellisesti 

merkittävinä vesistöinä, jonne on tehty kalataloudellisia kunnostuksia. Ullavanjärvellä on 

merkitystä virkistyskäyttöalueena. Kaivostoiminnan kuormituksella voi olla vaikutuksia alueiden 

potentiaaliin. 

7.2.4 Vaikutukset Natura 2000-alueeseen 

Suurin osa hankealuetta ympäröivistä Natura-alueista sekä luonnonsuojelualueista sijaitsee 

sellaisella etäisyydellä, että louhostoiminnan vaikutukset niiden luontoarvoihin voidaan olettaa 

melko vähäisiksi.  

7.3 Vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastoon 

Louhoksen ilmaan kohdistuvia pölypäästöjä muodostuu merkittävimmin kiviaineksen 

irrottamisesta eli louhinnasta, käsittelystä sekä kuljetuksesta. Lisäksi sivukivien ja poistettujen 

maamassojen läjitysalueet saattavat pölytä ennen niiden maisemointia. Pöly laskeutuu nopeasti ja 

se rajoittuu pääosin louhosalueelle ja vaikutus on lähinnä esteettinen. Satunnaisesti, pölyn 

leviämiselle otollisten olosuhteiden (kuivuus, kova tuuli) vallitessa, voi pölyn leviämistä tapahtua 

laajemmalle alueelle. 

7.4 Melu- ja tärinävaikutukset 

Louhostoiminnasta eli louhinnasta, louheen siirrosta, mahdollisesta murskauksesta ja toimintaan 

liittyvästä liikenteestä aiheutuu melua. Räjäytysmelun osalta kuulovaurioiden välttämiseksi 

asetettu ohjearvo ei ylity minkään louhosalueen ympäristön asuin- eikä lomarakennuksen osalla.  

Muun louhosalueiden toiminnasta aiheutuvan melun osalta asuin- tai loma-asumisen alueiden 

päiväajan keskiäänitaso ei ylity lähimpien asuinrakennusten pihoilla.  

Malminkuljetukset ja yleinen liikenne aiheuttavat ohjearvon (55 dB) ylityksen suunnitellulla 

kuljetusreitillä Toholammintien ja Läntäntien varrella yhteensä yhdeksällä asunrakennuksella ja 

kuudella lomarakennuksella (45 dB). Nykytilanteeseen verrattuna ylitystä tulee kahdella 

asuinrakennuksella enemmän.  
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Louhosalueella mahdollisesti tehtävä murskaus aiheuttaa melua, minkä vuoksi murskausasema 

suojataan meluvallein erityisesti häiriintyvien kohteiden suuntaan ennen käynnistämistä.  

Tärinävaikutuksia tulee liikenteestä, maa-ainesten poistosta ja teiden sekä infran rakentamisesta, 

louhinnasta ja murskauksesta. Käytännössä räjäytysten tärinä ulottuu hankealueiden ulkopuolelle.  

7.5 Sosiaaliset vaikutukset 

Hanke on taloudellisesti merkittävä alueellisesti mutta myös valtakunnallisesti työpaikkojen 

lisäyksen ja välillisten työllisyysvaikutusten kautta. Lisäksi kaivostoiminnalla voi olla positiivisia 

vaikutuksia Keski-Pohjanmaan ja alueen kuntien imagoon ja vetovoimaan, samoin kuin 

aluekehitykseen, alueen talouteen ja elinkeinotoimintaan.  

7.5.1 Vaikutukset elinkeinoihin  

Louhosalueen kohdalla muu maankäyttö, käytännössä maa- ja metsätalous estyy toiminnan ajaksi. 

Alueen tiestön parantaminen mahdollistaa kuitenkin louhosalueiden ulkopuolelle pääsyn nykyistä 

paremmin, mikä auttaa mm. metsätaloutta ja turvetuotantoa.  

Hankkeen toteuttamisella on merkittävä työllistävä lisäys.  

7.5.2 Vaikutukset virkistyskäyttöön  

Hanke vähentää paikallisten asukkaiden metsästysmahdollisuuksia louhosalueilla ainakin niiden 

toiminta-aikana. Osalla alueen vesistöistä kalastusmahdollisuudet ja virkistyskäytön mielekkyys 

voivat heikentyä lähinnä toiminta-ajaksi.  

Louhosalueen ja sinne johtavien teiden läheisyydessä virkistyskokemus voi häiriintyä toiminnan 

ollessa aktiivista. 

7.6 Vaikutukset maankäyttöön ja rakennettuun ympäristöön 

Louhosalueen rakentaminen muuttaa alueen maankäyttöä, sillä alueet muuttuvat 

metsätalousvaltaisesta kaivostoimintojen alueeksi. Lähialueiden luonne muuttuu toiminnan ajaksi, 

mutta palautuu osittain ennalleen louhostoiminnan päätyttyä. Hanke ei rajoita rakentamista 

louhosalueiden ulkopuolelle, eikä alueelle ole rakentamis- tai muita maankäytön muutospaineita. 

Hankkeella ei ole vaikutuksia muinaismuistoihin. Muinaismuistolaissa (14 §) tähdennetään 

välitöntä yhteydenottoa Museovirastoon, mikäli muuttuvassa maankäytössä havaitaan viitteitä 

muinaisjäännöksistä. 

7.6.1 Liikenteen vaikutukset  

Liikennettä aiheutuu pääsiassa louhosalueiden ja rikastamon välisistä malmikuljetuksista sekä 

vähäisemmin muista kuljetuksista (samoja reittejä pitkin). Läntäntiellä liikenne joudutaan 

mahdollisesti katkaisemaan räjäytysten aikana turvallisuussyistä. 

Liikennöinti tapahtuu pääosin olevalla tiestöllä, uutta metsäautotietä rakennetaan noin 10 km 

(muiden kuin Läntän louhosalueille). Läntän kohdalla Läntäntien (yhdystie 18097) ja sitä 

seurailevan sähkölinjan linjausta tulee muuttaa. Muutokset tiestöllä voivat helpottaa esim. 

metsätalouden puukuljetuksia. 
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Kantatien 63 osalta kuljetukset eivät merkittävästi nosta kokonaisliikennemäärää. Läntäntien 

osalta malmikuljetukset nostavat tien kokonaisliikennemäärää huomattavasti ja raskaan liikenteen 

osuutta kuusinkertaiseksi nykyiseen verrattuna. Läntän louhoksen arvioidaan toimivan kaksi 

vuotta, joten vaikutus on lyhytaikainen. 

Yleisesti ottaen liikennemäärien lisääntyminen, erityisesti raskaan liikenteen lisääntyminen, 

heikentää liikenneturvallisuutta ja lisää onnettomuusriskiä. Myös turvallisuuden tunne heikkenee. 

Läntäntiellä onnettomuusriski kasvaa, koska raskas liikenne kulkee asutuksen läpi koulun ohi, ja 

samalla väylällä kulkee kevyttä liikennettä. Kuljetusreittien varren asukkaille hanke tuo lisää melu- 

ja tärinähaittoja sekä vaikutuksia liikenteen turvallisuuteen ja sujuvuuteen. Läntäntien 

liikennevaikutukset tulee huomioida jo ennen Läntän louhosalueen käyttöönottoa. 

Liikenneturvallisuuden säilyttämisen toimenpiteet sekä kantatien ja Läntän yhdystien 

parantamistoimenpiteet tulisi tehdä ennen toiminnan aloittamista. Kuitenkin erityisesti 

vaikutukset Läntäntien osalla sekä toimet vaikutusten minimoimiseksi tulee pohtia Läntän 

louhosalueen toiminnan lähestyessä, sillä tähän voi kulua aikaa, ja tilanne muuttua nykyisestä 

(kyläalueen asutuksen määrä, koulun oppilasmäärä sekä kyläalueelle mahdollisesti tehtävät 

tiestömuutokset ajan kuluessa). Vaikutuksia sekä toimenpiteitä esitetään liikenteellisessä 

selvityksessä, joka kattaa louhostoiminnan lisäksi muut kaivostoiminnan kuljetukset sekä 

maakuntatasolla kaupallisen toiminnan vaikutukset liikenteeseen. 

7.7 Kaivostoiminnan haittavaikutusten vähentäminen 

Vesistövaikutuksia ehkäistään läjitysalueiden suunnittelulla, pohjarakenteilla sekä läjitysalueilla 

muodostuvien suotovesien keräämisellä ja ohjaamisella vesienkäsittelyyn. Laskeutusaltaiden 

avulla vähennetään vesistövaikutuksia. Kaivoskuljetukset Läntäntiellä kulkevat osittain Rahkosen 

luokitellulla pohjavesialueella, mihin tulee kiinnittää huomiota jatkosuunnittelussa. 

Vaikutuksia ilmanlaatuun (pölyäminen) voidaan vähentää liikenteen osalta ajonopeuksia 

pienentämällä, kuljetusreittien ja varastokasojen kastelulla ja teiden suolauksella sekä toimintojen 

jaksottamisella. 

Pölypäästöjä voidaan tarvittaessa vähentää pölynpoistolaitteistoilla tai kastelemalla esim. teitä. 

Maisemallisia vaikutuksia voidaan lieventää maaston muotoilulla, leikkausten ja luiskien 

käsittelyllä, suojaamalla ja säilyttämällä puustoa ja muuta kasvillisuutta sekä istuttamalla 

kasvillisuutta. 

Tärinähaittoja voidaan ehkäistä työn oikealla suorituksella ja suunnittelulla: louhintasuunnan, 

räjäytettävän kentän koon ja räjäytysaineen valinnalla.  

Onnettomuuksia estetään haitallisten aineiden asianmukaisella sekä huolellisella varastoinnilla ja 

käsittelyllä sekä tarvittaessa pilaantuneiden kohteiden kunnostustoimenpiteillä. Läntän alueen 

ollessa käytössä tulee läheisen asumisen alueen liikenneturvallisuuteen kiinnittää huomiota. 

Toimenpiteet kannattaa suunnitella sen hetkisen tilanteen mukaan (toiminnan ajoitus, sen hetkiset 

toiminnot alueella jne.). Liikenteen haittojen vähentämiseksi voidaan pohtia nopeusrajoituksia, 

oppilaskuljetusten optimointia sekä mahdollisesti kevyen liikenteen väylän rakentamista. 

Yksi tärkeä vaikutuksia lieventävä tekijä on tiedottaminen. Vaikutukset ovat yleensä haitan 

kokijasta riippuvaisia, mikä tulee muistaa lieventämistoimenpiteissä. 
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7.8 Riskit 

Louhostoimintaan liittyviä riskejä ovat laskeutusaltaiden tai muiden patorakennelmien vauriot tai 

jopa murtuminen, vesienjohtamisen ongelmat esim. avainlaitteiden rikkoutuminen tai altaiden 

ylitäyttö, sortumat sekä liikenneonnettomuudet. Riskit minimoidaan hyvällä suunnittelulla sekä 

varautumistoimenpiteillä. Myös nopea reagointi auttaa riskien vaikutusten pienentämiseen. 

7.9 Toiminnan lopettaminen 

Kaivostoiminta päättyy, kun kaivoslupa raukeaa tai se peruutetaan (kaivoslaki 142.1 §). Tämän 

jälkeen kaivostoiminnan harjoittajalla on kaksi vuotta aikaa kunnostaa alue ja poistaa kaivoksesta 

louhitut kaivosmineraalit sekä maan pinnalla olevat rakennukset ja rakennelmat (kaivoslaki 143 ja 

144.1 §). Kun kyseiset kaivostoiminnan lopettamistoimenpiteet on olennaisilta osin tehty, siitä on 

tehtävä ilmoitus kaivosviranomaiselle (kaivoslaki 145 §). Ilmoituksen saatuaan kaivosviranomainen 

järjestää jatkotoimenpiteiden tarpeen arvioimiseksi lopputarkastuksen, jollei sitä ole pidettävä 

ilmeisen tarpeettomana (kaivoslaki 146 §). Tämän jälkeen kaivosviranomaisen tekee 

kaivostoiminnan lopettamispäätöksen edellyttäen, että lopettamistoimenpiteet on olennaisilta 

osin tehty. Lopettamispäätöksessä annetaan tarpeelliset määräykset muun muassa 

lopettamistoimenpiteiden täydentämisestä määräajassa sekä kaivosalueen ja kaivoksen 

apualueen seurannasta. 

Louhostoiminnan päätyttyä alueet voidaan ottaa jälleen muuhun käyttöön. Osayleiskaavat on 

tarkoitus kumota louhostoiminnan päätyttyä, jotta alueen käyttö muuhun tarkoitukseen 

mahdollistuu. Kumoamisen sijaan voidaan tehdä myös kaavamuutos, mikäli alueen maisemoinnin 

jälkeen on mahdollisuuksia virkistyskäytölle tai maa- ja metsätalouskäyttöön. Louhostoiminnan 

päättymistoimenpiteet määritetään kaivosluvassa, jossa tulee antaa määräykset kaivostoiminnan 

lopettamiseen liittyvästä vakuudesta sekä muista lopettamiseen liittyvistä ja lopettamisen 

jälkeisistä velvollisuuksista. Tämän vuoksi niitä ei ohjata osayleiskaavalla. Lisäksi tulee huomioida, 

että Keliber ei omista louhosalueiden maa-alueita, vaan alueiden käyttöoikeus siirtyy takaisin 

maanomistajille louhostoiminnan päätyttyä. 
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